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JOSEFA JUNGMANNA

HI8T0R1E

LITERATURY ESKÉ.
aneb:

SAUSTAWNY PEHLED SPISU ESKÝCH

S KRÁTKAU HISTORIÍ NÁRODU, OSWÍCENI A JAZYKA.

DRUHK ^¥YdÁmÍ.

(NÁKLADEM ESKÉHO MUSEUM ÍSLO XXXII.) 'uCek

W PRAZE.

W KOMMISSÍ KNHKUPECTWÍ P. inV>.((E.

1§40.



tisk Kal. Jeábkové, vedenim J. Hlaváka.



Josef Jiiiigniann narodil se roku 1773 dne 16. erwence*)

we wsi Hudlicích, býwalého panslwí Kiwoklátskélio, asi ti hodiny cesty od

Berauna. Otec jeho, jménem Tomáš, byl pihiý rohlík a milowník welarstwí.

Zaátky literního uení doslaly se mu nejprwé w místní škole Hudiické (1781

—1784), potom w Beraun we škole Piarist (1785— 1788). Záhy dáwaje

na jewo znamenité wlohy duchowní, wstaupil w 15. roce wku swélio na

gymnasium Nowomstské w Praze; studowal zde na universit filosofii (1794

— 1796) a práwa (1797—1799); po skonení pak tchto oddal se oblíbe-

nému powolání stawu uitelského. — Již roku 1800 dostal se nejprwé za

supplenta, potom za skuteného professora na gymnasium w Litomicích, kdež

tyry léta (1800—1803) uil we tídách grammalikalních ili syntaktických,

potom 11 let we tídách humanitních (1804—1814). Staw se mezitím dok-

torem filosofie na universit Pražské (1811), dostal se roku 1815 za huma-

nitního professora do Prahy na Staromstské gymnasium, a po dwadceliletém

blahoplodném psobení w tomto úad ustanowen dne 22. Listopadu 1834 za

editele ili praefekta téhož gymnasium.

Dtení léta Jungmannowa pipadají do asu pro wywinutí duchow-

ního žiwota w echách nad míru dležitého. Tehdáž, za posledních let Marie

Terezie a pi zaátku panowání císae Josefa II, staly se rozhodné zmny

w celém zízení školním, jako we wšech wtvvích spráwy státní zárowe.

Nowé, pedtím zawené, brány wzdlanosti oteweny jsau tehdáž národu e-

skému, dlauho dímawšímu ; wšak zárowe položena nowá wýmínka, pedtím

neslýchaná w té míe, bez které nemlo odtud možné býti rodilému Cechu,

*) Pi žiwotopísném náslinii tomto následowáno hlawn žiwotopisu Jungmamia od p. W. Štulce

w Almanachu „Libuša" na r. 1847, kdežto wšak den narození Jungmanna chybau tisku

položen jest na 16. erwna místo erwence.
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aby dosáhl wyšilio slupne uení, než jaké poskylowala nejnižší škola wes-

nická: \vým:nka loliž, aby naped odwykl mateskému jazyku; neb jen jazy-

kem nmeckým melo se napotom udlowali wšeliké wyšší wzdlání. I Jung-

mann zápasil na škole Beraunské s tžkostmi nauení se nmeckému jazyku,

kteréž byly tehdáž mnohem wtší než nyní. Tžkosti tylo, a newyhnutedln

^vyp!ý^vajcí z nich škoda we ^vycho^vání mládeže eské, byly Avšak také

pííinau. že prese wšccku moc mody, ježto nmin zjednala oblibu >ve wšech

tídách obecenslwa eského, predce již tehdáž wzbudili se mužowé, kteí dle

sil swých opeli se praudu asu, a w as nejiisilnjšího wnikání cizího žiwlu

do weškerého weejného žiwola jali se kísili jazyk a národnost esknu.

Jungmann užil za asu studií swých w Praze i wýhod, které po-

skytowal nowý spsob uení, zawedený císaem Josefem, i laké tch, a;

>Yelmi skrownýcli, které sob wymohl now probuzený smr národní. Mu-

žowé ,
jako Seibt , Meissner, Cornova, kteí skuten oteweli \v Cechách

nowau dráhu w krásných naukách, a prostedkem nmeckého jazyka, pso-

bili s wclkým prospchem na ^vzdlání Jungmannowo. S druhé strany poal

práw toho roku, když Jungmann wstaupil na universitu (1793), zaslaužilý

djepisec eský, Pelcel, pednášeli e a literaturu eskau, pro niž práwé

tehdáž zízena ponejprw kathedra w Praze. Ctihodný Wydra, professor ma-

thematiky, nezwiklaný hajitel ei národní, nemálo psobil na probuzení žák

swých, kteí jen jak koliw byli pístupní citm wlasteneckým. — Wedlé Jaro-

slava Puchmayera, Hnwkowského , obau Nejedlých a jiných muž, kteí

wyšli z léto školy, probuzen byl i Jungmann ku pracowaní na now kluené

roli wlastenské. Kíšení a šlechtni mluwy národní, tak dlauho zanedbané,

stalo se od tchto prwních let jinošských hlawním úkolem jeho žiwota.

Již mezi studiemi co práwník úastnil se nkterými básnickými po-

kusy pi dležitém na onen as podniknutí literárním, pod názwem : Sebrání

básní a zpw, ku kterémuž mladší spisowalelské síly toho asu sestedil

pítel jeho Pucbmayer (1795). W Nejedlého Hlasateli eském (1803) proslul

Jungmann pozdji istotau a dokonalostí slohu we láncích swých prosaických.

Zaala se tehdáž nejprwé poznáwati poteba, aby se literatura eská

powznesla nad obor pauhých spis pro obecný lid, we kterém se posawad

pohybo vála snaliau. jinak zajisté zaslaužilau, Pelcla, Procházky, Rulíka, Kra-

meriusa a jiných spisowalel. Nikdo nepojal poteby této tak wele jako

Jungmann ; nikdo lak jak on nebyl swdom welikosti a tžkosti toho pedse-
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wzelí; nikdo nezaneclial po sob tak skwlýcli pomník, swdících o práci

a sebe-zapírawé pilnosti, podstaupené k dležitému cíli tomuto. Jazyk eský

musil teprw poznín býti w celém bohalslwí swém, musil pispsoben býti

k wyšším potebám krásné i wdecké literatury, méloli býti možné, aby se

literatura národní wyrownala pokroilým potebám asu nebo píkladu cizích

literatur, ježto se byly stále wywinowaly, co eská pohížena byla po dlauhý

as we temné mrákot. Wsecky literární snahy Jungmanna byly neodwratn

wnowány tomuto pednímu a hlawnímu úkolu. O nj zjednal sob u národu

našeho tak weliké zásluhy, jak jinde celé akademie neb sjednocená snaha

uenc bhem delšího asu.

K úelu tomuto smowaly hned na poátku literární innosti Jung-

manna mnohé peklady jeho, jak we werších tak we próze, z literatur cizích,

zvvlášt anglické, nmecké a francauzské, s jejichžto plody wýtenými záhy

wýborn se seznámil. Klassické peklady x\taly Chateaubrianda z francauz-

ského (1805), a Miltonowa Ztraceného ráje z anglického jazyka (1811) byly

nejwtší a nejpracnjší podniknutí tohoto druhu. Jimi ponejprw skwle uká-

zána spsobnost jazyka eského k dosažení dokonalosti stylistické takowé,

k jaké se wzdlal kterýkoli z nowjších jazyk ewropejských. Práce tyto i

jiné byly wzorem wšem sauwkým spisowatelm eským, kteí pochopili

prawé poteby literatury i dležitost asu swého.

Ob díla, Atalu i Ztracený ráj, dohotowil Jungmann w Litomicích.

Krom prací literárních obtowal zde po celý as swého pebýwání pi welmi

swdomitém zastáwání úadu professorského ást swobodné chwíle swé bez-

platnému wyuowání jazyku eskému nejprwé na gymnasii, potom w semi-

nái biskupském. Dostaw se odtud do Prahy, dokal se brzy blažené chwíle,

we které, jak se tehdáž zdálo, zaswítaly jazyku eskému pízniwjší okolnosti

we školách, když cis. dekrety roku 1816 a 1818 naízeno, aby se na wzd-
lání w nm slušný ohled bral pi wyuowání mládeže gymnasialní. Jung-

mann, wyzwán k tomu od tehdejšího gymnasialního direktora Griina, ctihod-

ného praelata Strahowského, sepsal tehdáž, aby se úmyslu dekret tchto za

dost uiniti mohlo, swau Slowesnost ili nauku o wýmluwnosti. Xadje,

w dekrety ony skládané, brzy zmaeny byly, jak se wubec za to mlo. pro-

tiwným psobením potomního gymnasialního direktora Franliška Póllnera.

W prwním wydání díla tohoto užil Jungmann ponejprw tak nazwa-

ného analogického prawopisu, jejž byl nawrhnul Dobrowský. Polemika, která
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z toho powstala mozi ním n Xejedlým, zawedena od tohoío po híchu na pole

osobního ano i politického osoowání, zhorila mnohé chwíle w žiwobytí

mírného, ^všochnéch nízkých wášui prošlého Jinicrmanna
; podobn i rozepe

s Dobrowským o starobylost básn Libušina saudii, z jejíhož podAvodného

podstrení winil brzy Juníjmanna. brzy toho neb onoho z pátel jeho.

Mezitím užil Jung-mann lepší píležitosti nabyté z pebýwáni swého

w Praze ku podniknutí díla nad míru dležitého pro wzdlání každé literatury,

sestawení totiž auplné biblios^rafie eské od nejstarších do nejnowjších as,

pod názwem: Historie literatury eské: kteréž w prwním wydání roku 1825

na swtlo wyšlo. — Konen r. 1833 dokonal arcidílo swé. plod 301etých

prací, weliký slowník jazyka eského, rozsáhlostí i dkladností slušn rowna-

jící se >všem podobným podniknutím u jiných národ ewropejských. Dílo

loto wyšlo bhem let 1835— 1839 pomocí Matice eské, kteráž ctí wdn
památku Jungmanna jakožto jednoho z pedních pwod tohoto ústawu.

Zásluhy Jungmanna jak we wýteném zastáwání úadu uitelského,

tak o wdu a literaturu eskau našly lined za žiwobylí jeho zejmé wšeo-

becné uznání. Universita Pražská wyznamenala jej, jakožto spoluauda swého,

dwakrát dustojenslwím dkana fakulty filosofické (1827, 1838), potom pak

zwolením za rektora r. 1839. Ctihodný bratr jeho, prof. Antonín Jungmann,

odewzdal mu tehdáž insignie úadu rektorského jakožto odstupující rektor; a

druhý bratr. Jan. knz ádu kížovvnického, fará w Unhošti, etl mši, slaw-

nost tuto prowázející. Králowská eská spolenost nauk i uená spolenost

Krakowská (1830, 11. Ledna) poítaly jej mezi leny swými. Od wdných

krajan eských poctn byl dwakrát darowáním stíbrného pokálu (1832,

1835) na znamení uznání zásluh o národní literaturu. Taktéž poctila jej r.

1835 (9. íjna) cis. akademie ruská poslaným jemu zlatým penízem pro zá-

sluhy o wdu. J. Wýsost arcikníže František Karel, otec JMti. nyní panují-

cího císae Františka Josefa, poctil Jungmanna za slowník eský, sob po-

daný, welmi milosliwým a pochwalným dopisem dne 4. Dubna 1837, hned

pak na to JMt. císa Ferdinand obdarowal jej skwostným zlatým a diaman-

towým prstenem (17. Dubna) na dkaz nejw. uznání za totéž dílo zaslaužilé.

Nad to wyznamenán Jungmann dne 30. Listopadu 1839 udlením rytíského

ádu Le'>poldowa a r. 1847 jmenowáním za auda akademie nauk we Wídni,

Po tžké nemoci, klerau obklíen byl r. 1844, widl se pinucena,

žádali o propuštní z úadu co prefekt Staromstského gymnasium, i wstaupil



do stawu odpoinutí, zasloužilého 451etým zastáwáním powolání uilelského

(1845). Nezcela ti léta bylo mu páno užiti pokojnjšího spsobu žiwobyti',

pi kterém tém do posledka neustál pokraowali w prácech literárních. Umel

po krátké poslední nemoci dne 16. Listopadu r. 1847, w 74. roce wku
swého. Pro nj truchlil národ eský, jakž jewilo se nenucenými dkazy po

wšech místech wlasli, spsobem ne tak snadno pamatowaným i pi osobách

nejwyššího dstojenstwí. Poheb jeho w Praze, prowázený od mnoha tisíc

lidstwa wšelikých staw, pi úastenstwí wšeobecném celého obywatelstwa, z-
stane powždy w pamti, jakožto podiwuhodný úkaz, kterýmžto se jewila i úcta,

jaké požíwal Jungmann, i wážnost, jaké nabyla wc, jíž on obtowal práce

celého žiwota swého. Jungmannem a pátely mládí jeho zaala se nowá

doba literatury eské; jím, což pi asu smrti jeho owšem netušilo se, došla

doba tato i swého uzawení, událostmi, které brzy na to promnily a rozší-

ily pdu pro potomní pokrok w tom, k emu tehdáž tak pracn a obtown

stádány byly pomoci a prostedky.

Nowé spracowání a rozšíení díla, které tuto sbor musejní pro e
a literaturu eskau podáwá wáženému obecenstwu, byla jedna z posledních

prací Jungmannowých. Tisk textu byl wtším dílem ješt za žiwobytí a pod

dohledem jeho dokonán. Zhotowení potebných registík, ku kterému zw-
nlý již nestail, uloženo jest níže podepsanému jakožto tehdejšímu sekretái

sboru Matiního, asi w ten spsob, jak skladatel sám obmýšlel. Dokonání

práce této nemálo obtížné protáhlo se astau a dlauhau nepítomností níže-

psaného w Praze i jinostranným jeho zamstnáním ; tisk pak opozdil se pro

mnohé pekážky w tiskárnách Pražských, o kterých jinde dostaten jest

promluweno.

Registíky ku poiiodlnému užíwání díla newyhnutedln potebné jsau

pidány ti: 1. popis wšech spisowatel eských s krátkými žiwotopisy a

poznamenáním titul knih jednohokaždého, 2. popis spisowatel cizích, z nichž

do eštiny pekládáno, 3, registík dle titul knih bez rozdílu spisowatel

známých a neznámých, w abecedním poádku.

Pi spisowání žiwotopis spisowatel eských hledno jediné na

úplnost a uritost dat ze zewnjšího žiwota ; nikoli na charakteristiky neb
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"wypsáiií a ocenní li(erarní innosti jednolíokaždélio. Nebylof toto a nemohlo

býli úelem díla (akowélio spsobu. Proti prwnímu wydání od r. 1825 jsau

zde žiwotopisowé lilo dle možnosti porozšíreni, a sic pi spisowatelích star-

ších užitím k lomu wšelikých pramenu, kteí nížepsanému byli známi a pí-

stupni: pi spisowatelích nyní žijících stalo se to wtším dílem na základ

zpráw, o které se nížepsaný jich samých dožádal, a za jejichž zaslání wšem,

kteí se k tomu laskaw propjili, swé díky wzdáwá. Užito zpráw tchto

w té skrowné míe, we které toho žádal úel registíku tonmto wylený.

Pro budaucí wšak pamt uloženy jsau tylo zpráwy, psané wlším dílem obšírnji,

než úel tento žádal, we schránce spisu Matice eské. — Dle hojnjších

neb mén hojných tchto zídel wypadli žiwolopisowé bud" delší, buiT kratší.

Že saumrnosli w prácech íakowých docílili nelze, každý dobe rozumí, kdo

se s ím podobným kdy zanášel. — Co se týe poznamenání spis jednoho-

každého spisowatele pi jeho jmén, zachowány jsau w lom písn jen meze

rejstíka
;
jmenowáni jsau totiž jen ti spisowé, o kterých stojí w knize samé,

nikoliw ti, kteí bu(f leprw po roce 1846 (do kierého dílo toto sáhá) wyšly,

bud proto w knize nepicházejí, že skladaíeli byli neznámí. W obojím ohledu

obsahují nkteré z žiwotopisních zpráw onch, složených we schráni Matiní,

rozmanité oprawy a doplky, kterých budaucí pokraowatel w Historii litera-

tury eské bude lépe moci užili, než by se zde bylo mohlo státi.

Ke zhotowcní popisu spisowalcl cizích a registíku abecedního

knih propjil se nížepsanému pomocí swau p. Wácslaw Zirownický, nyní

suppl. profcssor na gymnasium we Klatowech.

Podobizna Jungmannowa, pidaná ku knize této, jest otištna dle

tabule , zholowené nákladem c. k. krajského raddy pana Pawla Aloyzia

Klára, urené prwotn pro Almanach .jLibuša" na rok 1847. Wlastimilowný

majitel její poskytl ji ochotn sboru musejnímu ke zhotowení tolika otisk,

kolik potebí bylo k elnému tomuto wydání.

W Praze dne 20. íjna 1851.

W. W. Tomek.
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o S L o W A N E C H W B E C.
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§. I. Nejdúwnejši Msiorie Slowanw.

felowanó náležejí k Jafelske'imi kmenu, a protož píbiizni jsau s Indy, Medy, Per-

ííany, Thraky, eky, Latiníky, Kelty a Nemel. Jsau národ ewropejský , t. j. na poátku

liistorie sídlící w Ewrop, w obšírných wlastech mezi Siným (Adriatským), erným a

Baltickým moem, akoli od oné doby sleliowáním se národ jiných, zwlášt Kelt, Nemcn

a Skyt rozliné promny zaili. Pwodní jejich jméno Avšeobecné, zdá se, bylo Srb:

u národ keltického a nmeckého kmene slauli Wendi. Mocný SloAvan (prwé jediného

kmene) wýstup w šestém století a K^tíHowo písmo spsobilo, že jméno to na ušecky

kmeny srbské pozdji peneseno. echowé od poátku VIII století mli osobného swého

A\lá(!ce a w XI zem jejich poala nazýwati se ki-álowstwím. Králowstwí morawské,

lak mocné we wku IX, rozbito w X století na ástky, které dostaly se Uhrm a Xni-

cum. W druhé polowici IX wku založeno A\ládastwí ruské; w X wlkn vzniklo

wládai-stwí polské. Illirských a nmeckých Slowan historie wchodí w dje náruduw

nad nimi panujících. Srbsko w XIX wku vvtší wolnosti nabylo.

§. 2. Wlasfnosti Slowanú.

Dáwní Slowané byli národ mocný, udatný, a mli wšecky ctnosti a wady mladýcli

národw; milost wolnosti, chliwost a krutost na v/ojn, dobroti\>()st -a hoslinnosi doma.

Od nejdáwnjších asw zanášeli se chowánún dobylka, rolniclwím, obchodem a e-
mesly. Milowali hudbu, a skládali sob písn národní i wojenské, znali poilái-slwí a

l)ez pochyby i písmo *). Náboženstwí jejich bylo pohanské ; klanli se a obtowali bo-

liíim, a wšak njli známost o jedné nejwyšší bytosti '^*).

§. 3. Jazyk slowanshij.

Slowané mluwili bez pochyby za staradáwna jedním obecný »i jazykem, který, jako

wšecky ewropejské z Asie pocházel; ehož dwodem shodnost jeho wýrazfiw prwolných

s eckýnu', latinskými, nmeckými a s nkterými asiatskýuii, zwlášt se sanskritem. dá-

•"') rnitní písma až do Avkii I\. jim odpírnjí ; rož wsixk jon domysl jest, noljof Wciidow n R;illirk«'lio

more nmské písmo znnli, a na jcjicli bíižricli nale/ciiy jsau nápisy. AViz a.«. Mns. \I. Ittli sir. 37.

**) O siounalosli indickélio a slowaiiskélio l)ájoslo\ví,_ reíi a žmola \v. .). lw:Il;ira SUlwa hoiiyn-

W Pošli 1839.



2 LWEDENÍ.

uiniii jiiz>keiu Indie. zachouaní'm w swatých knihách braniinilw. Whistnosti \»§ak toho

da\viu''ho SIo>>anii\v jazyka jsau nám neznámy; nemámef nižádných jeho písemných z-
statkw, až témé od rozdílu kmenw slovanských a od peložení na len jazyk swa-

tých knh kiesfanské nauky skrze zákonníky ecké. Jazyk ten postupem asu podlil

se na áw uiluwy, jihovýchodní a západní, které pozdji z sebe vypustily mnohé od-

nože. Wšecko, co nám o dávném prvotném jazyku slovanském vdomo, zamyká se

we svdectví Prokopia, tajemníka Belisarova (550). který jazyk ten nazývá drr/_rcí

^ag^aoog t. v elmi cizím, nesrozumitedlným, a mimo to w nkterých jménech slovanských

zachovaných skrze Byzantinské spisovatele, a to, jakož vidti, pokažených, k. p. Me-

zamir, jMusok. Keletrast, Ardagast, Pirogast. To vše jest ze VI vku. Nepromnn
zachováno jméno Bulharského vyslance Dragomira k císai Michalovi (805), s nímž

porovnati slušno jméno Drahomíry eské.

Wšecky jazyky slovanské dlí se na dv mluvy hlavní, na jihovýchodní a zá-

padní, jejichž rozdíl dle Šafaíka zakládá se na tom, že a) jihovýchodní nepisauwá d

ped /: sálo, mylo, kadilo, moliti sja; západní naproti tomu: sádlo, mýdlo, kadidlo, mo-

dliti se. b) jiliov ýchodní d a t ped / a w wysauv á : pal, vel, král, vjanu, svnu ; zá-

padní pak: padl, vedl, kradl, vadnu, svtnu; c) první po retních w, b, p, m kladau /

místo zmkujícího j: žemla, kápla, korabl, javlu, toplen ald. ; kde druhé mají: zem,

káp, koráb, jevím, topen atd. d) ona užívá m ve slov motriti, smotriti; tato p:

palnfi, spatiti.

Jihovýchodní mluwa obsahuje ti ei:
1. Ruskau se temi náeími, velkoruským, maloruským a bloruským, kteráž ná-

eí mají opt svá podeí, k. p. Novohradské atd.

2. Bulharskau s dvma náeími, církevním ili cyrillským a novobulharským.

3. UUrskau s trojím náeím: srbským, chorvatským, korutansko-slovenským.

Západní mluva zavírá w sob ei

:

1. Leskau, ku kteréž náeí polské a podeí kašubské náleží.

*2. Ceskau se dwojím náeím: eským a uherskoslowenským.

3. Luiicko-srbskau, s náeím hornolužickým a dolnolužickým.

4. Polabskau, s náeím drevanským.

§. 4. O eském náeí ziclášté.

Jakož vbec všecka náeí slovanská za starodávna sob podobnjší byla, tak

zvlášt eské a uherskoslovenské až tém do 14 století od sebe málo se lišila; pro

kterauž píinu Slovekinn, ježto sv iij jazyk mén než echov é promnili, nejstarší eské
spisy dobe srozumitedlné a jako domácí jsau. Novjší jazyk eský dlí se od uhersko-

slovenského a) pijetím vyšších hlásek, zvlášt po mkkých spoluzvukách, jako: sukn,

ún^i', držeti, mleli, jíli Cjieli). zajíc, stojí atd., kdež klade Slovák: sukna, duša, držati,

mlati, jali, zajác, slojá ald. lak i v slovích: dej, vejce, lid, bez (rostlina) a j. praví:

daj, vajce, lud, baza atd. Akoli sprostá mluva w echách zachovala posud nkteré

staí' vyslovení jako: piju, píšu, pijau, píšau ald. 6) Rozvedením dlauhého ý, ú na

dvojhlásky c?/. au (ou), jako: beyk, beyvám, saud, kaul, nesau, místo býk, bývám,

súd. kút, nesu. Jednak i ech w písemném jazyku rád se vrací k starší form: býk,

kýv áni ald. poktul dohrozvunost toho dopaušlí, ano již Bratí na míst d psávali aud.

c) ^^ oslovením mkkého r jako , což jest tém vbec mluvy slovanské západní

znamením, toliko že Lužiané to r po Nmcích jako .v vyslovovati navykli.

Ješt v íce dlí se eský jazyk od polského a) hláskau a v slovích : bláto, hlas,

brada, hrad, kráva atd., kteráž v polském znjí: blolo, glos, broda, grod, krowa atd.
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/>) wkládáníni litery i w slowícli straka, stíbro a p. jež Polan bez té litery wyslowuje

sroka, srebro. c) Wc slovvích wela, wejce, kapradí ech ode vvšech jiných náeí a
nepráw odsliipuje, kteráž kladaii: pela (pol. pszczola), jajce, paprat (pol. papro). c)

Wýchodem: dáme, chýlíme atd. místo staršího dámy, chýlímy. e) A'e«'(nenie) Cech prawí

místo ne je (jest), Polák nie iesf, Rus nt "'O-

§. 5. Rozwrieni lUeralury eské.

Celá literatura eská na ti hlawní ástky se rozwrhuje, z nichž prwní ili stará

od poátku swého až do r. i620; druhá ili prostedni odtud až do r. 1774, a poslední

ili nowá od toho roku až do našich as se vvztahuje. Slará opt rozpadá se na

dw téiS\k^ : jinošstwí (Ab\— 1409) a muisiwí (1410— 1620); ob pak zase dw odd-
lení w sob zawírají, wyhynutí rodu Pemyslowa a rozšíení tisku za základ majíce. A
tak powstáwá šestero oddlení literatury weškeré, a sice

:

Oddl. I. Od poátku jejího až do wymení Pemyslowc Wáclawem IV ili od r. asi

451 až do r. 1310.

Oddl. II. Od wymení rodu Pemyslowa až do Husa neb do ptek o náboženstwí, ili

od r. 1311 až do r. 1409.

Oddl. III. Od ptek o náboženstwí neb od Husa až do rozšíení se knihtiskastwí, ili

od r. 1410 až do r. 1526.

Oddl. IV. Od rozšíení knihtiskastwí až do pemožení nekatolické strany w echách
a w Morawi, ili od r. 1527 až do r. 1620.

Oddl. V. Od pemožení nekatolíkw, až do uwedení nminy we školách a kancelláich,

ili od r. 1621 až do r. 1774.

Oddl. VI. Od uwedení nminy do škol a kancellá až do našeho wku, ili od r.

1775 až do r. 1846.

*) Wiz a) Dobrowslty Lehrgeb. d. biihm. Spr. 1819. V. b) Téhož Slowaiika. 11. sir. 1—67. c) O libo-

zwucnosti, KoUár w Krok. I. 3. 32. dj Tomsa Verandening d. cech. Spr. 1805. e) Šafaíka Staro-

žitnosti slowanské. I. díl. 1837. f) Téhož Národopis. 1842. gj Palacky Gesch. Bóhm. 1836.

-a>e<'3<B-
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0(1 jiiicliuílii ('ec•lll'l^^ do zenie eské až do wymiení rodu PremyslowH

po mei. ili do krále Janu, lo jest, od r. asi 451 až do r. 1310.

I.

§. G. Foliiicliý sfaiv Cech.

Asi mezi ruky 451—495 po narození Ivrisla echowé od horní Wisly, z polednícli

konin ueliké zem Srbuw, z krajiny telidáž jmenowané CharMaly (nyní Hali) do swé

nynrjší zcni se pi-isllunxíili. Bylo wíce wlwí pi-íl»uznýcli, jichž jména pipomínají se

M historii, jako: Chorwali, Dudiehi, Luané, Sedliané, Pšowané, Dané, Lemnsi a j.

klei-íž jednímli asem ili rozdílnými dobami zde se usídlili, rozhodnauli nelze. echm
doslala se krajina okolo Prahy, od nichž asi w IX wku wšecka zem eskau zenu' na-

zwáua. Mli inili s bojownými sausedy, Long-obardy w Morawe, Durinky na západe,

zwlášle ule s Awary a Franky, proti kterým sjednotiwše se pod Samem šastn ostáli.

PanoNval Samo nad nimi po 35 let (r. C27— 662). Po nm rozpadla se íše jeho, a

historie eská až do as Karla Welikého, nejsauci oswícena zpráwami cizozemskými,

\ve Inuích pochybnosti zstáwá. To jedno z domácích pranu'n wíme, že po Samowi

\\ Cechách Krok, snad jeden ze dwaunuxítma syn jeho, a po Ivrokowi nejmladší dcera

jclio Libuše panowali; rozpor wšak mezi dwema bratry Sahhnvem a Chrudo.sem o d-
diny olcowské píinu podal k wolení wládai'e nuížského, Prevnjsla ze Sladíc (695).

Za nho a za Libuše založena Praha (700). Po smrti Libušin (710) Pemysl utišiw

Itauii ztropenau Krokowými dcerami (nepochybn Avládu sob po otci osobujícími), po-

ádné panowání w zemi ustanowil, a práwa dal, kterých dlauho polom užíwáno. Umel
r. 750. Pod Nezamyslejn, Mnalau, Wojenem a Wnislawem pokoj w echách. Za Ke-
zo/injsld. Xrkhina a Hosliwíla tím horší wálky propukly. Karel Welký, požádán jsa od

lliuiiiu Mil Dunaji bydlících a jenui poplatných o jiouioc na echy, poslal (805) syna

.sweho Karla proti nim, kterýž Iemi wojsky do ech vvpadcw, prwní rok sice na Ohi
ne wfjmi šfiisln bojowal, ale druliý rok je k dani 120 woluw a 500 hiuen stíbra

piniilil. Tím sob pokoj zjcdnawše po smrti Karla Welikého (814) daíi plalili pl-eslali.

Nekla Luany, zabiw knížete jejich Wlasti.slawa svdcem estmírem, k echm pi-
pojil '830). Duryiika zrádm-lio potrestal. Roku 845 i)okoj znowa perušen. trnácle

páiiuw eskycli \v {U-mv^ u piíloinnosli Luduíka, Karhnva Avnuka, pokluých a jjrolo

z ('ech wylinaných zawdalo Liiduiku píležitost echy obojowati a dan opt žádali.

\\ pády jdio do ech daly se w mt írli 84(>, 849, 857 a 872, kdež loliko Swatopluk,
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král iiioravvský, je od poruby nmecké wyproslil. Posléz Ludvvík, iiuije wojmi se suniii

bratrem Karlem Lysým, zawel pokoj s echy, o dani nezmíniw, toliko pomoc jf^icb

sobe wymínil, a i lé powinnosti smrt jeho brzká je zbawila.

Boiiooj se Swaloplukem proti Nmcm w užší smlauwu wešel, dada jemii eskau

knžnu w manželstwí, pi-i kteréž píležitosti poktn jest od biskupa Methoda ili Stra-

clioty (871). Od ecliinv proto ze zem wyhnán, ale od Swatopluka opt na wládastwí

usazen. Arnulf nowau wálku poal proti Swatoplukowi (^82), jejž sice za pána Pannonie

uznal (885), ano práwo na echy, jež sob posuti osobowal, jemu postaupil (890),

ale znowu powstavv priwolal Maary z Asie pišlé (889) na Swatopluka. kterýž odraziw

jejich autok (892) ano i Arnulfovvi odolaw a pokoj uinivv (894), umel. Synuwé jeho

wálíce mezi sebau na králowstwí záhubu uwedli. Boiwoj spáteliw se s Arnulfeiivžiwot

dokonal. Spitihnéw nenadje se pomoci od Ludvvíka, nm. krále, poddal se Maarm
(906) na wýmínky, a obdržel nynjší Moravvu. S Maary potom na Nmce asté nájezdy

in s koistí se wracowal (915). Poláci Opawu, Ratibo a Tšín, Nmci zemi mezi

Dunajem a Tajau uchwátili. Wratislcvw I (921) maje s Drahomírau, Slowankau ze Stodor

(w Braniboích) dwa syny, umel raku 925. Drahomíra, wrahyn Lidmily (927), \\lá(lla

nad echy; ale pomáhavvši Stodoranm na Jindicha, nm. krále, od nho swržena a ze

zem wyhnána. Praha se wzdala (928), a Wáclaw na trn posazen. Drahomíra f ^35.

Boleslaio I (936) wraždau trn bratru odaw, trnácte let s Ottonem císaem o zproštní

se dan bojowal. Smíi-ivv se pomáhal jemu na Uhry (955). Sešel r. 967. Bokslaw 11

šastn wáliw proti Oll císai, dobyl Míšn (976) a Krakowského okolí (996). kteréž

poslední ztratil opt Bokslaw lil (999), proež a pro tvvrdost k matei a bratrm swýia

od pánw eských svvržen, a na místo jeho powolán Wladhooj, syn Dobrawky (t977),

Boleslawa II sestry, wdané za Mieczislawa wojwodu polského. Po téhož brzké smrti

(1002) Jaromír a Oldich o trn stáli, ale Boleslawem III pomoc z Polsky majícím od-

puzeni. Pomsta jím nad odporníky wzatá zjitila znowu národ, i podána wláda Boleslawu

Chrabrému, polskému wojwod, kterýž oslepiw Boleslawa eského w Krakow (1003),

u wládastwí se uwázal, ale Jindichem II nmeckým králem, ewniwým na wzrstající

moc Polanw, zapuzen z Prahy (1004), a na místo jeho usazen Jaromír. Ten pro swé

pátelstwí k Jindichu podezelý nkterým pánm, na lowu ml zabit býti; zachowán

wrným Howorau (Doworau ?) pomstil toho nad Wršowci a jinými. Swržen od bratra

Oldicha a w Lysé wzen (1013). Oldich zapudiw neplodnau manželku, pojal Boženu,

sedlskau dvvu. Pomocí na Polány dobyl wolenectwí (1024). Betislaw syn jeho Poláky

z Morawy po 251etém držení wyhnaw, obdržel ji w léno (1029). Oldich nechtje na

l»ítele swého Štpána, uherského krále, císai Konrádu pomáhati, zrádn dw iela w-
zen, pak propuštn oslepil Jaromíra i odal Morawu Betislawowi, kterýž proti Uhrm
bojowaí (1034). Betislaw po smrti otcow wládu nastaupil (1057). Jej proti Wršowcm
Jaromír nabádal, zaež od nich zabit. Betislaw chtje ztracené za Boleslawa III ástky

Polska dobyti, wzal díl Slezska, Krakow (1038) a Hnzdno, odkudž tlo sw. Wojtcha

piwezew, odsauzen jest papežem k wystawení kostela a kapitoly Staroboleslawské.

Polákm Slezsko za roní dan 500 hiwen postaupil. Ustanowil poslaupnost po stáí w
rodin wéwodské (1055). Spilihnio II wéwodstwí pewzal. Bratí jeho Wratislaw,

Konrád, Otto, mli podíly w Moraw; Jaronnr \\\b\ knzem býti neb Králowéhradce do-

stali. Morawští z nabádání Judity taužili po neobmezené wlád, proež swrženi. matka

pak s Nmci wypowdna. Snuivv se s Wratislawem, a postaupiw jemu Morawu umel

(1061). Wratislaio II Ottowi a Koiu'ádowi Morawu wrátiw, pomáhal císai Jindichu IV

na Sasy a na papeže fiehoi-e VII, i obth-žel za to Mišeíi s Lužicemi horními a dstojnost

králowskau (1086). Synowcm Swatopluka a Oltj po snu'ti bratra Olty nechlíeíni
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uznati jeho wrchni wlády, odhal podíly na iMoraw, Konrádowi pak na prosbu manželky

jeho odpustil. Jaromír darmo usilowaw zníocniti se Králowéhradce, nawrálil se ku kndž-

stwí, a uiníMi biskiipL-m Pražským. On spojil opt Pražské a morawské biskupstwí (1088)

na >vzdoru Wralislawu, kterýž naproti tomu Wysehradskau kapitolu dostawil, a od Praž-

ského biskupstwí oddlil. Konrád opét co wéwoda wládu ujal (1092). Rozdéliw swj
podíl Morawy mezi swé dvva syny, Oldi-ichu Brno, Leopoldu Znojmo daw, a synowcm
Swatopluku a Ott jich podíly nawráfiw, po 17 msících umel. Bretislaw II Poláky ku

placení dané zadržené pi-inutil (1095), Konrádovvým syníim po neodvvislosti taužícím po-

díly w Moraw odaw, Boriwoji bratru swému udlil. Zabit od Wršowc wypowdných
(1100). Boriwoj II, že císai Jindichu IV potwrditi se dal, znelíbil se eským pánm
tak, že Oldichu synu Konrádowu wéwodstwí postaupiti ml, ale Swatoplukem a Ottau,

knížaty wýchodní Morawy, na stolci udržen. Týž wsak Swatopluk, nedostaw ástky z

polské koi'isti, pomocí pánuw jej zapudil (1103). Uplaliw císai-e a pomáhaw jemu na

Uhry, že Wršowci w jeho nebytu Boivvoje na trn posadili se snažili, na ti tisíce jich

hanebn pobil, sám pak od pozstalých umrtwen jest (1 109). Wladislaw /, nejstarší z

rodu, musil sob od císai-e za 5000 liiuen stíbra pomoc proti Boiiwoji kaupiti; on

Oltu na Ki-iwoklát, císa pak Boivvoje w Hammeršteinu na Rýn wzili. Sobslaw,
Wladislaww bratr nejmladší, rznici ztropil, ale snn'ením matky Swatawy wše tak po-

rownáno, že AV^ladisIaw Ollowi ást Morawy, Sobslawu Žalecko a ostatek Morawy,

Boriwoji pak polowinu ech pepustil. Boiwoj wšak a Sobslaw pro útisk lidu swrženi,

tento do Polsky, onen do Uher se odebrali. Umíraje Wladislaw smíil se po druhé se

Sobslawem, a jenui, a Olto starší byl, wéwodstwí odkázal. Sobslaw I udržel se proti

Ottowi a císaii (1125); hrdý wítzstwím. — Polány k dani zadržené pinucuje, mnohé
zajal a k dlání w echách rolí odsaudil, ástku Polska (Kujawii) k echm piwtliw
(1133). Wladislau) II (1140) jeát za žiwota pedchdce swého zwolen proto, že

Sobslaw pomocí císae Konráda proti zákonu starsinstwa syna swého za ddice míti

chtl. Konráda morawského, od nkterých pánw nawedeného (1141), toliko pomocí cí-

saowau zkrotil; pi kteréž píležitosti kostel sw. Wíta w Praze od Morawanw spálen

(1143), potom od biskupa Jana na wlastní tém náklad opt wystawen. Wladislaw (1147)
s bratrem Jindichem a mnohými pány pedsewzal tažení kížowé bez prospchu. Nawrátiw
se (1 148), Sobslawa, kterýž w nebytu jeho o trn se pokusil, do Pimdy u wzení dal.

Že císai Fridrichu Ryšawému k wítzstwí nad Milánskými pomohl, králem jmenowán
(1158). W nepítomnosti jeho Sobslaw z Pimdy prchlý nawedl knížata morawská
k útoku na trn eský, zaež od Wladislawa je pemohšího do swého wzení opt
zawín (1161). Pomáhaje Uhrm, swílzil nad eky, a wšel s nimi we pátelstwí, i dal

dceru králowice Fridricha synowi Emmanuele eckého císae za manželku. Fridrichu synu
samocht korunu podal, emuž se wšak císa a páni eští protiwili. Sobslaw II ž. w-
zení puštn, nastaupil (1174) wládu, Wladislaw na statcích swé druhé manželky w
TuriníTu umel. Fridrich pry se odprawil, ale že Sobslaw šlechtu i císae urazil, na
trn posazen (1180) a mocí udržen od císae, akoli pipowdné jemu peníze shánje
zemi tiskl. Konráda odbojného zkrotil. Da na knžstwo uwaliw, Jindiicha Betislawa
biskupa proti sob popudil (1187), jemuž z poruení císaowa, zadost uiniti maje,

umel. Konrád II z Morawy k wlád powolán (1189), po dwau letech prowodiw cí-

sae Jindicha do íiíma, na mor w Apulii sešel (1191). Jindich Bretislaw wymohl
(1192) u císae Pemyslowi echy a Wladislawu Morawu, i ruil za plat swau osobau;
ale když Pemysl celý rok nciilalil, osoil jej Jindi-ich u císai-e, a téhož pomocí Pi-emysla

u Zdic poraziw, wládu nastaupil, daw pro swau jistotu Wladislawa morawského do

wzení. Míše k ruce císaow plenil a pálil ; želeje pálení kostel míšeských we Chb
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dokonal (1197). Pemysl II píjmím Otakar mauclre užiw ptek mezi císai Filippeiu

a Ottau, dobyl sob i potonikm jména králowského, Lužice horní, zprcšlní platu posud
císam dáwaného a wbec w.§ech nákw z strany nmecké (1214). Dán jest do
klatby od biskupa Ondeje pro uložené knžstwu dan, kterauž wšak arcibiskup Mohuský,
po druhé kardinál papežský zdwihl. Usnesením se staww zrušeno star.sinstwo (senio-

ratus) vv eciiách, a uwedeno prworozenstwí (1216), a tak syn jeho korunowán arci-

biskupem Mohuským (1228). On umel 1230. Wáclaw I, píjmím Otakar, Morawu
odbojnému Pemyslowi odal, uciniw pokoj s Fridrichem rakauským, Morawu pak mezi
syny swé Wladislawa a Otakara rozdlil (1238). Jaroslawa ze Šteriiherka synu swému
na pomoc proti Tatarm poslal (1241), a wítze statky a držitelstvvím Olomucké krajiny

odmnil. Synu swému Otakaru dwakrát odbojnému odpustil. Pemysl Otakar II ješt
za žiwota otcowa pojal Margaretu, dceru Fridricha posledního wéwody rakauského, za

manželku, a tak s echy Rakausko a Štýrsko spojil (1253), naež brzo Wáclaw otec

jeho skonal. Otakar na pímluwu papeže a Otty, markrab brandenburského, Prusy obo-
jowal, dobyl, a nmeckým rytím w léno dal, Avystawiw Králowec, Bruno pak biskup

Olomucký, Brumsberg-. Mimo toho biskupa prowázeli krále do té wojny ctyi-imecítma

synvv Jindicha Waldšteina a jiní mnozí páni. Baworum do ech ^^^5adším odal Cheb

;

Krajinsko kaupil od Oldicha bezddicného. Zem OtakaroAvy wzíaJiowaly se od Balti-

ckého moe až k Sinému (Adriatickému) 1269. Podaného sob císastAví (1271) nepijal.

Nespokojené pány na hrdle trestal. Z tch nkteí utekli se k císai Rudolfu také ura-

ženému, kterýž mu nejprvvé Rakausko a Št)Tsko odal (1276), podruhé jej docela pe-
mohl (1278). Ztratil žiwot Otakar zradau Miloty z Ddic, držitele Morawy, kterýž ne-
píteli položení Otakarowo oznámil a w bifw zpt cauwl. Rudolf wzal již i Korytany

a Morawu; Prušané, Poláci a Slezáci oswobodili se; díl zem eské wdow nechán, druhý

pod spráwu Olt, markrabti brandenburskému, Wáclawa ndadého porucníku, swen. Tento

ale wzil syna i matku na Bezdzích, a když matka pelila, Wáclawa w Žitaw. Wida,

že eští páni drancowání jeho zprostiti se chtjí, poruil wládu králowstwí biskupu

Tobiáši z Bechyn, a Theobaldu, nejwyššímu sudímu (1282), ki'álowice pak eciiowé
welikau summau penz Avyplatiti museli. Wáclaw II ztrátu pedešlau ponkud nahradil;

pojaw Juditu RudolfoAMi dceru, obdržel Morawu a Cheb. Fridrich, markrab míšeský a

lužický, též Kazimír, wéwoda Opolský, dali swé zem w léno Wáclawu, Poláci po smrti

wéwody Krakowského a Sandomirského jemu se wzdali, a po sjití Pemysla II, krále

polského, jemu pozstalau dceru Alžbtu za manželku (neb Judita zemi-ela), a s ní ko-

runu podali. Korunowán wc Hnzdn. Syna jeho Uhri za ki-ále zwolili. On Adolfu císastwí

dopomohl, a když Nmci nespokojeni jemu samému korunu podáwali, nawrhnul jim Alberta

rakauského, swata swého. Záwiše, swé matky manžela, pro srocení slíti dal (1290).

Wáclaw III sedmnáctiletý nastaupil po otci wládu (1305), ku kteréž wšak, pokažen

od UhrAV, nebyl spsoben. On Albertowi, ki-áli ímskému, aby wojn ušel, darowal

Cheb a Míše, Ott baworskému pustil dobrowoln uherskau korunu, w echách hrady

králowské zemanm rozdáwal. Táhna proti Wladislawu Loketkowi. osobujícímu sobe

polskau korunu, zabit jest av Olomauci od neAvrného služebníka (1306). S ním wynweí

rod PcmyslAv po mei, panoAvaAv 584 léta. Rudolf /, syn císae Albrechta. pojaAV

Alžbtu, WáclaAva II pozstalau AvdoAvu, za manželku, Avládl jakožto Avolený král (1307).

Chtje podmaniti nkteré pány neklidn, u HoražoAvic umel na úplaAvici. ZAA^olen jest

Jindich korytanský, SAvat zabitého AVáclaAva III; ale ten stíbro do Korytan AvyAvážel,

wziAA' nkteré pány i Alžbtu WáclaAva 111 sestru, pomocí iMíšanw echy utiskoAval

:

proež požádán za krále Jan, císae Jindicha syn (1310), kterýž pojaw Alžbtu za

Mianželku, Korytany z ech Avyhnal.
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II.

§. 7. O s ir i c n i.

u) Za íKÍi po/ianslijji-h (od poátku až do 87 í.)

Byli praotcowé naši, dle letopisuélio podání, národ prošlý, pracowitý, hostinný,

iiphiiiný a >vrný, wojny nehledající, ale w obrané sebe mužný, udatný, krádeže nená-

Auslny. weselý, zpwu niilo>viiý. Mli pontí o jedné nejwyšší bytosti, a wedlé ní ctili

mnužslMí nižších bohw, jimž obtow.iii we clnánu'cli, hájích, na horách, u studánek.

>\ iili o IrNvání duše po smrti, odplat a trestu jejím. Spráwa jejich podobá se welmi

spráw pod wéwodami a králi. Jeden nejwyšší wládar sprawowal zemi pomocí kmetw,
lechúw a Avládyk, kteí w poteb scházeli se na snmy, jichžto nálezowé byly práwem

a zákonem obecným. Snmem dle letopis našich zwolen Pemysly snmem ustanoweno

zpeu niií Wyšeliradii. rozšíení Prahy, a ohrazení jí násypem a píkopem (823). Práwa,

kteráž do zení pinesli, napotom dle poteby mnili a množili. Mnata w Praze wzrstající

jednoho, Kezomysl tyry saudce ustanowil. K wyšetení winy užíwali ohn a wody.

Když na Wyšehrad (mželi se Hájkowi m iti) rozdány byly hory a doly ke wzdlání, a

powstal rozpor o inže a služebnosti, nález wydaný zaznamenán jest na dubovvých de-

skách (752); po stu letech staly se statky ty ddinými s wymínním platu pedešlého,

a na to wyhotoweny opt desky dubowé (849). Pemysl práwa nowá wydal, neb snad

jen pedešlá spoádal a doplnil, což we Francích a Bawoích již 70 let díwe (630)

uinno *). On Libuši náhrobek (dle Hájka) w twrdém kameni wyryti dal. Zbraní we
wojnách byly jim mlat, me, luk, kopí; umli dobýwati pewných hrad, znajíce kryty

neb želwy, jakowéž ímané míwali. W pokoji zamstnáwali se orbau, chowáním do-

bytka, rozlinými emesly, jako : kowástw ím, tkalcowstwím a t. d. ; dobýwali stíbro,

zlato, železo, razili peníze, waili sl, nalezli a užíwali teplíce, stawli wsi, msta.

Wže Neklanka na obraze starého Wyšehradu dáwá dosti prospšný dwod o stawitel-

stwí tehdejším. Z nalezených zde onde litých bžkw patrno, že sléwání obrazu kowo-

wých a ezbástwí znali. W Budi dle staré legendy sw. Wáclaw od knze Uneje latin

wyuen byl. Básnictwí eského nejstarší památky pronášejí známky jak wysoké jeho

dokonalosti tak welikého stáí, a potwrzují domnní Walentina Skorochoda Majewského, **)

že od thráckého Thanura, o kterém wzpomíná Homer, až do eského Lumíra a Záboje

pokolení Slowanuw udržowalo nepetržené pásmo bardw, ili tak nazwaných w san-

skrit uencw Bliarady, djuw bohyn. Lyrickoepický okres básnictwí, zdá se, byl

nejobyejnjším polem starodáwních pwcw.

b) Za asu kiesranských a sice «) za icéitodíi z Pemijslotca rodu (871— 1197.)

Od nápadu Karla Welikého na Slowany r. 805 poalo se obracení jich na ke-
sfanstwí w K(*i ylanech, Pannonii, na Moraw, w echách. W Moraw již Mojmar ped
r. 824 kesanem byl. Na žádost Rastislawa (se Swaloplukem a Kocelem) od císae

eckého posláni Constantinus a Methodius, uwedli slowanskau liturgii (863) w Moraw,

Ze fchowé již za pohanslwí zákony mli, mezi jinými dkazy ten jest, že w roce R40 Tiiakul-

fowi, eskému pánu, sweno, mezi Franky a Cechy pokoj zawiíli, poiiwad/,. jakž (iokláilá letopis,

íeskýrli zákonu a oliyrcjíjw dobe powdom l>\l. W . eli . Gescli. lil. Aufl. 1. 16«.

••) W. Pamtník Wnršawský. 1^20. V. sir. 89.



OSWÍCE.Ni. 9

která již opét w r. Hsl od luliiiskL' wyliislna. W ecliách od nepowdomélio roku z ezná
posílaní kní-ží kre,sfimstvví plodili, tak že jediiíiiikrálein ítrnácfe pánvv eských w ezn
(845) poktili se dalo. Na trn ale kresfanstwí doslaío se teprwa s Boriwojeui (871),

kterýž nepochybn nkteré uitele, mezi nimiž stai-í jmenují Pawla Kejcha , do ech
pnwedl, kdež ti kostely wystawil, wšecky ke cti sw. Klementu, w Lewém Hradci (nad

Wltawau), w Litomyšli a na Wyšehrad, i uilišt neb semeništ pro duchowenstwo tu

zídivv. Od té doby kesfanstuí, akoli w zápasu s pohanstwím a we wnilním rozd-

lení mezi latinskau a slowanskau liturgií, wždy wíce se rozšiowalo. Snášeliwý Spili-

hnvv kostel panny Marie \v Praze (w Týn) a sw. Petra w Budi, Wralislaw u sw.

Jií na hrad Pražském (925) wystawil. Kesfanstwa pronásledowání zmizelo Wáclawem

dobroinným a Boleslawem bratrobijcem kajícím, jemuž biskupstAví založiti chtjícímu

ílezenský biskup pekazil, a jemuže dostawení kostela sw. AVíta (936) i poátek Praž-

ské kapitoly se pipisuje; zwlášt ale Boleslawem II neb Milosliwýn, kterýž pekonaw
Žatecké pohany s wiidcem jich Bratimírem (975), prwní celé Cechy poktné uwidl.

Ditmar, Sasík, prwní biskup Pražský (973—982). Obyejowé nkteí pohanští dlauho se

udrželi. Sw. Wojtch biskup (983— 997) náhle wykoeniti je usiluje, tikrát ze zem
prchnaufi musel. On byl wraucí rozšiowatel latinské liturgie, kterauž i w Uhích a

w Polšt utwrdiw, zabit jest w Prších r. 997 23, Dubna. Ješt Belislaw (1092) po-

átek panowání swého tím uiniti pinucen byl, že hadae, arodjníky a jiné podwod-

níky ze zem wypowdl, háje a stromy lidu sprostému ctné páliti kázal, a jiné po-

wry a zwyky petrhnul. Ou koledu biskupem Kosmasem k wyištní powr pohanských

uwedl. K upewnní ki-esfaustwí toho asu klášterowé mnoho pi-ispíwali. Za Boleslawa II

mimo biskupstwí w Praze (973), prwní kláštery založeny: panenský u sw. Jií w Praze

od Mladý sestry jeho a prwní abatyše, pak i w Bewnow (993) a na Ostrow. oba

benediktinw; za nho též dwacet kostel wystaweno. Betislaw I kostel a kapitolu

Staruboleslawskau založil, klášter Sázawský Boleslawem II poatý wystawil, též dwa

jiné benediktinw u sw. Iwana w Cechách a Rejhradský na Moraw. Spilihnw II ka-

pitolu w Litomicích (1057). Wratislaw II biskupstwí w Olomauci (1063) zídil, pi-

inním Budimíra, dkana kapitoly Olomucké
,
potom klášter benediktinský w Opato-

wicích (1088). a když Jaromír jemu na wzdory spojil biskupstwí eské a morawské,

naproti tomu kapitolu samému papeži poddanau na Wyšehrad založil, kdež i kostel

sw. Petra a Pawla na spusob ímského welikého chrámu w 18 lelech dohotowil. Wla-

dislaAV II premonstratský ád mužský na Sfrahow (1 140), panenský w Doksanech (1 142),

cistercienský w Plaších (1146) a benediktinek w Teplici (1140) uwedl. Pražský biskup

Daniel založil cisterciáky w Sedlci (1149) a benediktiny w Podlažicích (1159). Za So-

bslawa, Fridricha, Konráda od rytíw eských w Jerusalem bywších piwedeni do

Prahy (1190) hajitelé sw. hrobu, od pana Slawka (1196) cislerciáci do Oseká, od

Hroznatý, pána eského, (1197) premonstráci do Teplé, a premonslrátky do Chot-

šowa. Ale již i sím budaucích newolí a roztržek w náboženstwí roztraušeno Walden-

skými dle Hájka r. 1176, dle jiných pozdji do ech pí-išlými. — We mraAvích, umní
a smýšlení ijchowé wclikau promnu wzali; odw sice podrželi staroslowanský, jakýž

posud Polané nosí, medskému podobný, ale u wzdlání ducha opustiwše swau wlaslní

cestu, po sledu Nnu^w, uitclw swých, kráeli, a protož, jak to následowníkm se

pihází, pozdji než oni k cíli dokraowali. Udalnost eská, akoli knížata naše málo

kdy o dobýwání zimuí wojny wedla, slynauti nej)i-estala, ano šlechta i lid wíce wojcu-

skénui než swobodiUMiui umin' oddáni byli. Wralislaw II stojící wojsko zídil. Boi-

\yí)j syn jeho a hrab '\\'ij»recht se 300 jízdnými Jindichu císai cestu do Ilalie klestili,

a prwní zdí íuíských dobyli (1030). Picmyslowa práwa dle poteby mnna i nnu>há
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Žena. Tak Belislaw I pomocí biskupa Šebíe práwa eská od pohanských po\vC?r oi-

stil a rozmnožil, n. p. o nianželstwí a o krmách. Nejdéle udrželo se staroeské bá-

snictví z pedešlé pknjší swé doby, jehož nejstarší zstatky wysokau prostotu, pkné
barwy, e istau a wíibec klasinost pronášejí. Aaproti tomu latinské werše, jakowéž

Kosmas a nástupci jeho do svvých kronik míchají, jewí pewrácenau chu onoho weku

w echách rown jako w celé Ewrop. Nmetí knží s kesfanstwím latinské písmo

do ech pinesli, jímž také echowé brzo pokusili se w swém jazyku psáti. S. Wáclavv,

jsa wéwodau, powolal mnoho kneží z Bawor, Swáb a jiných Némec, kteí prišedšo

s knihami (cum hibliothecis) eský národ latine wyuowali, zakládajíce zde onde školy,

Wáclawem hojn nadáwané. Wyššího umní hledáno w cizin. Tak s\v. Wojtch biskup

(983) wyuen w Dwín, kdež byla slowútná kapitola. Za Betislawa lí probošt Marek

zídil u kapitoly Pražské školu pro kanowníky, jichž tyrmecítma pospolu bydlelo, a sám

až do snn*li uil, >vykládaje sw. písmo; odkudž dústojenstwí skolastika Pražského. Mezi

uené toho wku náleží také Astik (Anasfasius), prwní opat Brewnowský , sw. Prokop

opat Sázawský. Hynek Zdik, biskup Olomucký. Dje wlastenské pestáwajíce býti ped-

mtem národního básnictwí, spisowány latinským jazykem. Kosmas (f 1126), dkan

kapitoly Pražské, sauwký s Nestorem ruským, sepsal kroniku až do r. 1125, w kteréž

pokraowali Vincenc, též kapitoly kanovník, pipsaw kroniku swau králi Wladislawu II

a králowé. potom Jarloch (Gerlacus) a jiní nejmenowaní. Biskup Helikard (1018) pole

mili dal k lepšímu ustanowení desátku. StaAvitelslwí stawením kostel a klášter pro-

spíwalo. Belislaw (1037) poal slawti hradbu okolo Prahy, až potud otewl-éného msta;

ehož potebu we >vojn byl uznal. Spilihnw II. zbauraw kostel sw. Wíta od Wáclawa

stawný. a wtší stawti poaw (1061), umel. Wratislaw nástupce jeho nniohé domy,

kostely, wsi a msta wystawl. Jak skwostná a dokonalá na ten as byla stawení e-
ská, oswedují posud nkteré zstatky a zínceniny po tolikých wojnách a záhubách po-

zstalé. Obraznictwí a malístwí, které již co pohané znali, jako kesané nezanedbá-

wali. Památky obojího nedosahují sice dokonalosti toho umní, jakýmž se dnes honosí,

ale wždy nco píjemného a obzwláštního do sebe mají. Božetch, twrtý Sázawského

klašlera opat, ist a wýlen malowati a obrazy z kamene a slonowé kosti ezali uml.

f!) Za hrálú z Pemyslova rodu (1197— 1310.)

Zakládání klášter i této doby piln se dalo. Za Pemysla Otakara I. dominikani

(1226) šest priorat založili, benediktini w Polici, premonstráci w Milískn, a rytíi n-
meckého ádu na rozliných nnstech uwedeni. Sestra Wáclawowa Aneška zalošila kí-

žowníky s erwenau hwzdau kon<!C mosta (1231) a klášter klarisinek, jichž sama abatyší

byla. Minorité u sw. Jakuba a w Plzni (1232). Templái nejprwé w Praze u sw.

Wawinco, brzo po echách se rozšíili a zbohatli tak, že panslwí Wodochod (1294)

biskupu Tobiášowi prodati mohli. Boek, |)edek Jiího z Podbrad, založil cisterciáky

we Ždáe (12.51). Mrskái (nahái) powslalí r. 1257, násiln wyhlazeni jsau. Auo-ustini

1263. Wáclaw II obmýšlel žiwot chorý slráwili w kláštee Zbraslawském, kterýž byl

založil. Od nho jest též klášler kajících panen w Mostu (1283) i anyiislin w Do-

mažlicích (1288). Za posledních pti králw z rodu Pemyslowa ddiné práwo a prwo-

rozenslwí w rodin jich ulvvrzeno, a moc králowská wnit zwtšena, wn ponkud

ZMKMišeiia wplywcm nm. íš(! a ílíina. Bczcísaslwí nmecké po aunu-lí Iloheuslaiifennw

a Babciiberkuw rozwilo rytíslwí w Nmcích, kteréž i do cech pešlo. Milota z Iluze

slíiwný rytí eský. Pix-mysl OUikar šlechtu násiln pemáhaje wzbndil ji proli sob,

klriHŽ kp zkázfl jfho pispla. ()n wojenslwi /.lepšil, wozil 5 sebau lodí k mostm.
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wychowáwal nkteré šlechtice we vvécech rytíiských. W bitwé u Láwy (_Laa) wedl

echy, Blíšany, Thuring-y, Polány, Slezáky a Rusy: sárn mezi Sasy a Bawory bojowal.

K snmujícímu panskému a rytískému stawu, powslalým z wojewod a lechw starých,

náležel nyní též duchowní (prelát) a mstský staw; nebof pi wznikajícím bohatstwí

množila se emesla a obchody, wzrstal prostední staw, šíila a zakládala se msta,

n, p. Budjowice za Pemysla Otakara II. Šlechta bohatá a mocná, dwr králowský

we skwostnosti císaskému nejbližší. Saudy dáwány w nájem, jako wc wýnosná úsudky

a tresty. Zkaušky ohnm a wodau dosawad trwaly. Míra i wáha zlepšena (1268), též

mince (1300). Kutnáhora wydáwala hojné stíbro, odkudž zlepšení hornictwí a Jihlaw-

ského hornického práwa, daného Wáclawem I, následowalo. Ze starších právv a nález
wzniklo zízení zemské a práwo mstské, kterémuž ujmu inili nmetí pisthowanci

od knížat a králw eských podporowaní, kteí radji nmeckým práwem nežli eským
se sprawowali, tak že celá msta, jako Litomice, Slaný, Launy, Most, Kutnáhora a j,

práwo Dwínské pijala. Wáclawu II u wydání nowého práwa stawowé odporowali,

nowoty nemilowní. On dsky zemské zídil, o nichž w listu nadacím Wítkem ze Šwá-

benic klášteru na Zderaze wystaweném a od krále Jindicha potwrzeném w Praze 1309

stojí wyslown : Haec autem omnia et sing-ula . . in tabulis terrae procuravimus annotari.

List wnní Hedwiky ze Suché po shoení desk r. 1541 wlo^žený již r. 1305 w prwním

kwaternu Zdislawow wepsán byl ''O- Pamti hodná jsau tuhá práwa na Židy (1267).

Umní a emesla s bohatstwím zkwétala. Wít, dkan kostela kapitolního, založil (1282)

bonifanty (boni infantes), t. j. školu pro 12 chudých žákw. Wáclaw II obmýšlel za-

ložiti wysoké školy, což se wšak teprwa Karlowi podailo. On pomocí Tobiáše biskupa

plodil uenost; darowal 200 hiwen stíbra na knihy nowému Zbraslawskému klášteru.

Básnictwí eské, ím wíce zmáhalo se latinské a nmecké wzdlání, tím wíce klesalo;

což znamenati od polowice XIII století, w kterémž ase podlé Nmcw rýmowafi po-

ato. Dkaz toho jest rukopis Hradecký, legenda 12 apoštol a j. We stíbe a zlat

za posledních králw pkn pracowáno. Za Wáclawa II msta hraditi se poala ; Praha

mnohými kláštery, kostely a domy zkrášlena.

III.

§. 8. J a z- y k.

a) Od poí-átkii až do r. 871.

Jisto jest, že praotcowé naši nalezli w této zemi zstatky národuw ji ped nimi

ohýwawších, s nimiž pomalu w jeden národ srostli. Domácí letopisci chtjí lomu, že to

byli lidé jejich jazyka, Nmci opt, že nmeckého; mže býti, že obojího. Jak welikau

neb malau promnu snušení to w jazyku eském spusobilo, wn tmau ukryto zstane,

ponwadž nižádná jazyka toho památka nás nedošla. Ze zachowaných Kosmasem a jinde

rzných owšem pozdji psaných jmen ek a potokw, >\Tchw, míst a osob zawírá Do-
browský (Lit. sir. 66), že eský jazyk již tenkráte swuj ráz ml, jej od jiných nái-eí

oddlující.

*) \\\z H.iJiiriJ Ifanrlburh H. landlRÍl. VcíTnssmii;. Pinj,' 1«2t. S. ?.
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hj Od r. 871 ní do v. 1310, a sice:

a) Sta w j a / y k a.

Pijeli kresfanstwí w jazyk eský ^velIn^ |)ils()I)ÍIo. Prwní té s\v, wiry iiposloltí

z fteziia posílaní, Iiyli NOmci, a od r. 805 až do r. 871 nepochybné nuiolié, zwlásl
^vysší osoby získali, a s kresfanstwím latinu a nniiím jim známu uinili, jakož toho

Thakulf duwodem (849), kterýž, zda se, byl jeden ze trnácti pánuw w ezní; (845)
j)(iki-tných. S Boiwojem slowanská liturgie k Cechm zawítala. On, jakž dobi-e tuší

rdcel, njaké spisy, aspo ewangelia slovanská z Morawy pi-inesl. Ale slowanská li-

luTgie hned z poátku nalezla \\ Ceckách nebezpenau sokyni w latinské, již starší

práwo sob osobující, kteréžto liturgii ustaupiti také niusila, jestliže ne hned jako na

Morawé (881), podobno za Spitihnwa I, Nmcm w ochranu se podawšíJio, ano jisté

za Boleslawa IF, kterému pajjcž biskupslwí založiti powolil (972) pod tau wýmínkau,

aby no>vý biskup držel se latinského a ne slowanského obadu církewního. A prolož

slowanská lituro-ie w Cechách nižádné stopy po sobe nezanechala, wyjmemli jedinau

píse. s\v. Wojtchu nepráw pi-ipisowanau: Gospodine pomiluj ny atd., kteráž se pro

swau již tenkráte oblíbenost a rozšíenost u lidu zacliowala, a newymelau, jesle pozdí\ji

jewící se nkterých po službách božích w slowanském jazyku žádost. Tak za Beti-

slawa I (lOiJO) sw. Prolcop založil klášter slowaiLský na Sázaw, kdež r. 1055 Spiti-

hnwem II. opt latinští nmiši ustanoweni. Powolal sice Slowany ly Wralislaw II r.

lOGI z riier, kamž se byli ulekli, a kdež snad od Methudowých asuw nj;)ká schrána

litur<rii slowanské zslala, ano týž "Wralislaw i papeže ehoe VII požádal o powolení

mše slowanské, což mu odepeno pod tím zámyslem, žeby sw. pí.smo w pohrdání pišlo,

kdyby každému w jeho jazyku teno bylo; a wšak již 1092 opt nmi.ší slowanští Kon-
rádem odtud wyhnáni, a latinští na wždycky sem uwedeni. Naproti tomu latinský jazyk

jako w službách božích^ lako w kanceláích a saudech uweden. Vtíní jediné na latin

spoléhalo; latin knihy spisowány, latine rozkazy a wýsady knížat a pozdji i králuw

eských dáwány. Odtud pošlo, že nejstarší písenmosti wei-ejné z X a XI století toliko

latinské jsau; jakož i nápisy na mincích Boleslawowých. Nmina snad ješt di-iwc, neb

aspo také hned z poátku kcsfanstwa echi;im w známost wešla. Již Chrudoš w Li-

bušin saudu na nmecké práwo se opírá, a Záboj w rukopise Kralodworském lauží,

že pride cuzí úsilno w ddinu i cuzimi slt>wi zapowida, a dle knížete Zálabského (lamže)

uezdi nam susiede niemci. Sausedstwí Nmciiw, auzké spojení s íší nmeckau hned

od pr^\ních asw, obchod, mnohé wojny a opt pátelstwí s Nmci, pijetí od nich

ki-rstanstwí a s ním nowého wzdlání, nasazení tolika kJášteruw a kosteluw nmeckými
nniichy, knžími a uiteli — to wšecko nuiselo Cechy s jazykem jejich w znamenité

Hue seznámili. Dwr i šlechta z wtšího dílu milowali wždy nmecký jazyk, i jména

nmecká pijímajíce. Žiwotní léka Boleslawa II a polom prwní biskup eský Dielhmar

byl Nmec, a dle domyslu Pcldowa esky umjící. Wladislaw (1115) nmecké bene-
diktiny ze Zwiefaltu powolal, maj(í Rychencu Nmkyni za manželku, Nmcm pi-ející.

Sobslaw II, ^ridiich (w XII wku ) byli welicí piálelé Nmcuw. Za Pi-emysla Otakara,

Wáclawa I. a ncjwícr za Otakara II a Wáclawa II msta nmeckými emeslníky osa-

zowána w echách i Moraw tak siln, že na poátku XIV století nmina we wlších
mstech eštinu piewyšowala '•^). W Poii n Prahy I. 1175 celá osada Nmcuw byla,

mající swélio faráie a richtáe. eský jazyk u wzdlanc latinských w p(dirzem wešel

') Mídiac irsrii. \on .Maliini. II. 1 ID.
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H spruslým (vulgaris) jmenowán, a wšak swau newylinufedliiaii polebau wžJy so za-

(liowal, a nkdy pnhvo s\vt3 proli cizozem.§lin6 dosti hlasitt^ zastáwal. Tak o Brrti.slawu

(1038) Kosmas (na sir. b2) dí: pcrpendit innalam Theulonis superhiam, cl quod sempor

l-iunido fastu habeant despeclui Slavos et eorum ling-uam. Spitihnw II Nmce, že od-

boje braírvv jeho úastni byli, ze zem wylinal, nešete ani matky Judity, ani Alžbty,

abatyše u sw. Jií, rozené hrabnky z Querfurta; owšímu to ne tak pro jazyk, jako pro

odboj, ano týž Spilihnw slowanské mnichy ze Sázawy wypudil. Kroniká Želiwský

horší se na jmenowání Sasíka Bedicha za biskupa (1170) a prawí, žeby cizozemce

esky neumjícího duchowenstwo nebylo zwolilo l>ez podporowání králowé. Poítáno

tedy onoho asu umní jazyka eského mezi potebné wlaslnosti biskupa eského. Jsau,

kdož pýd Otakara II z ásti odeštní se jeho pipisují. Biskup Tobiáš z Bechyn
(1282) -eský jazyk tém wyhaslý opt we chrámích a kanceláích wzki-ísil.

pj Pro lil II a
i
a z y k a.

Uwedením latinských služeb božích skrze Nmce eský jazyk trojí wzal jiromnu

:

a) Pijata w nj cizí slowa, jako: biskup, oltáí-, opat, kíž, papež, klášl^r, kur, mše,

kostel, ornát, kapsa, komže, kest, mnich, jeptiška, abatyše, bimowati, barw:i. kalich,

nešpor, orodowati a jiná. Z tch slow znáti, že nmetí uitelé ti nemli daru jazykfiw.

ano wše echm po nmeku jmenowali. (3) Od samých echw podlé latinských a

nmeckých utwoená nowá slowa z eských koenu, jako: byt, bytnost (essentia), swá-

tost (sacramenium), trojice (trinitas), podezelý (suspectus), oistec (puroalorium)- pro-

zetelnost (providentia) , dobrotiwý (benignus) , hodnowrný (fidedignus), pi-edsewzctí

(propositum), dobrodiní (beneficium), wšemohaucí (oiTinipotens), malomyslný (pusilanimiis),

dworný (curiosus), zloeiti (nialedicere), masopust (carnis privium), milosrdný (mise-

ricors), bezbožný (gottlos), bohabojný (gottesfiirchtig), wšeobecný (allgemein), dobro-

vvolný (gutwillig), t^^Tdošijný (hartuáckig), okamžení (Augenblick), a j. -/) Síowa dáwní

eská dostala nowého wýznamu, jako : knz, wedlé nhož staré jméno pop ješt dlaulio

se zachowalo; kázati, spasiti, a j. I w spojowání slow nkteré cizí spsoby wklauzly.

n. p. w otenáši: zbaw nás od zlého, odpauštíme našim winníkm, dle latiny. Již w IX

stol. echowé mli názwy dn w témdni, kesanského pwodu; jakož znamenati z ne-

dle, pondlí a soboty. Jména msícinv ze samé pírody wzatá nelze uriti, do kterého

by wku zasahowala. Hrubší nebo nižší samohlásky sice po celau tu dobu panowaly,

jako: stroia, stoia (strojí, stojí); bura, bursia, tua; mylositlya (genit. I), sobi, stobú; a

wšak nkteré z nich, zwlášt w XIII wku, již do Avyšších pecházeti poaly: n. p. w
Snmích Lib. ješt pichází lastouica, wtorei, w Král. Rkp. již holubice, wicry a I. d.

Staré formy skloowání a asowání, jako: stanie, stania, hnach, hna, hnacliom a I. d.

wbec užíwány. Polohlásky / a r psány s wloženým e nebo pozdji i, jako : preuenct>,

wletaua, krekonosi, plezne, pilzne, Wirseuicich, okirsl, srdce, a t. d. ; akoli nkteí od-

wážili se psáti bez takowé hlásky, jako: wlk (1088). naiplznei, srdec, rn (Rkp. Kr.).

Dlauhé samohlásky a mkké spoluhlásky psáno bez znamení, jako: uam. polkách (put-

kách) , luh, hul, brzuch, slubuiu, zenu, preuencu, orlicu. Na konci XIII stol. liidi. liud,

brziucho, sliubuiu, zemiu; trpiu, omdleiu, w srdciu, woliu, dušiu, (acc); mociu, radostiu

(instr.). Na poátce XIV wku již promíšen: slubuju, slíbeno, yucha, gyšel, gytro,

znagy, chczu, chczy; 3 pí. tbagi, prziro\\ uagy, lagyu, przebywagyu; wšude /, nikdež y,

krom místo 17 (j) a to na konci periody této; žádného no neb w, wždy o; w platilo tí'ž

za 10, a stídalo se nkdy s v, tena r mezi dwma spoluhláskama dwnjena. jako:

grrdost; místo é nejprwé jen e, potom h", l(diko jako r, teprwé w XIII slol. jako rs

a rz. W žaltái rz po mkké, rs po twrdé hlásce: korzec, krsidlo. Z pinlilo zprwu :-,
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pozdí')! i; za i psáno L s, na konci periody :•. 6' nkdy dwojeno; i toliko co s, nebo

nékdy If-
nt-jpnve jako c, potom aslji jako es, cz; w písemnosti 1088 pichází c se

znamením, které znamení >v jiném lislu od r. i 130 jako malé es wypadá ; h zprwii psáno

jako g: eh jako h, we XIII Avéku pecházeti poalo g w h, a h w eh; místo k zpoátku

uíce e, pozdji wíce k, posléze tém samé k; i/ jako se, potom ícz, szcs *).

IV.

§.9. Litera tu r a.

a) Doba pedkresfanská, t. od poátku (asi 451) až do r. 871,

Jisté z wku toho psané památky posud nižádné se nenalezlo, ano i jednotliwá sem

náležející sloua w listinách latinských pozdjších toliko se wyskytají. Nicmén prawd

podobno, že nkteré z našich starých památek literatury, jmeno^vit Snémy, Tauiem,

estmír, Záboj a snad i Jelen co do skládání jich, w tuto dobu náležejí, proto že a)

Po obrácení echinv na ki-esfanslwí, což so w X wku skonilo, není podobno prawd,

aby kdo zpwy pohanským duchem tak siln wanaucí byl skládal, nébrž wíce to, že již

složené z lásky pirozené k jazyku zachowal. ^) Opisowatelé tch zpw nebyly jejich

skladatelé. Toho díikazem jest mnohý omyl wtraušený a weršii nkterých porušenost,

a to u starších wtší; w Jaroslawu nic toho, jakožto nowém a mén asto pepisowa-

ném. y) Mnohá místná a zewrubná okolnost, wnitní prawda a celé jejich líce pronáší

to, že jestli ne sauwkými, aspo welmi blízkými zpwci složeny byly. í) Sám jazyk

tomu naswdcuje, pronášející ráz welikého stáí. Na píklad slowce u (již) toliko w
Libušin saudu se nachází.

*) UKÁZKY PRAWOPISU.

I\—X stol.

1. Ai uletauo ccmutifiuod

u cemutifiuodu ftre

bropcnu za tcluta rozu

laiafe bura fefipanfi tur

II Hra neba cír. Snem. Lih.

2. Icre fe icHen iz urcnic icgo

iiidaf fcariolhif icn fc befe iei pe
dade rcmii ta maft ne

prodadc z^ za tri fta penaz ine da

z^ hiidim etc. Eiranfj. s. Jana.

XI stol.

3. Pavpl dal iesl ploíTkowicirh zemii.

\Vlah dal icst doleaíT zcmu bogu i ITvateiiui

Srppanu fse diicma dufsnicoma Bogiirea

a fsedleav. List nadaci prob. Lil. r. 10.J7.

XII stol.

4. \Vi.spgrad, Sali

Liitomeririrh, Darinc

>Virrevirirh, Pilzni ctr. Lisí. íí^.
Xm .stol.

5. BaiP, fahulas ; banki pusradlne, gima
;

baaaiit, rasiaiiiis; blmo, glaiiroina

berr, panifuni : bcssi denioníbiis (abl.)

dini, regpea, dcz/.Ptníri,deuriones. Mal. Verb.

6. Nenys vviernych zzyrderz sizny

Prones mi — lze utcczi

Hi imifiu achz nerad rscczi

o toho czizzarsie zlobie

Jeniiis ne zzteklo pokobie etr.

yjomek bás.

7. Ila ly naaszye sliinrze

AVysrgrade twrd.

Ty sniyelye y hrdye

Na przyoltrzye stoiyefí

N;i .skaalye sloiyofy

VCyrm rzyiizyeni postrah.

Pis. na Wijši-h.

f^. Genz zeynuMie byl wyeblafny

Geboz rozum byl tak yafny

Ze jrmii bylo wíyerzko známo

W zemi w morzi \v iuvyezdarh tamo.

Alexandr.

9. Nekla kaze vvflali kwoinie kaze kiiiczcriomi

iloui protivv Vlaflauu, wftarbu woie wftachu

kwoinie wflaclui na kniezcrie flowa protiw

VlaflaiMi, holedbafr lle Vlariaii knicz virertiiieiii

nad neklanciii nad naiiniin kniezein atd.

iira/odirorshý ruhopis.
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b) Od uwedeni kestansltci r. 871 až do r. 1310.

Zstatky literní z toho wku nás došlé wšecky pod tyry rubriky uwedeny hýli

nioliau : Jednotliwá slowcc, nápisy C^ni^^co^vní atd.), básn a bohoslowí. Nejstarší bá-

snictví eské bylo ist národní, lyricko-cpické, se znalým rozmrem, ale bez rýmu,

obsahující události národu památné, ^vojny, bitwy, zmny \ve wládaslwí, uslawení práw,

ale i nžnjších cit wýlewy, hry, písn milostné, slohem zpwy mužské a ženské, Ja-

kowéž u jiných Slowan, zwlášt u Srb nacházíme. Byl to zlatý wk, krásný kwt
národního básnictwí ne od jinud wštípený, ale samorostlý, živvé barwy plný, prew^šující

wšecko, což w potomních asích až do obnowení literatury složeno. Seznámení se

s básnmi zahraninými, zwlášt s nmeckými, již od YIII století rýmowanými, mvedlo do

ech nowau školu básnickau, nmecké a románské podobnau. To stalo se w druhé

polowici XIII století. Z poátku ob školy wedlé sebe udržely se, konen ale nowá,

rýmující, swítzila. Duchowní písn toliko dw, Hospodine a sic. Wdclawe w starší

dobu padají, což samo jich nerýmowání již ukazuje. Prwní z nich jest jediný zstatek

liturgie slowanské, ješto na Sázaw z ní w lidu niehož se neudrželo, w písemných pa-

mátkách ale toliko ástka ewang-elií, rukau sw. Prokopa psaných (Remešské ewangel.)

záhuby znikla; kterážto kniha wíce osudu swého bhem, než psobením stala se slo-

wútnau. Prawd jest podobno, že rown jako w Nmcích toliko pi processích, pau-

tech a j. slawnostech od lidu zpíwáno, a teprwa we XFV a ješt wíce w XV stol.

w kostelích zpw pospolní se ozýwal. Wbec znamenati lze, že Cechowé tehdáž s Nmci
jako tito se západními swými sausedy k oswt jedním ki'okem kráeli. Tak i prwní

hry diwadelní, eské jako nmecké, byly mystérie ili wyprawowání rozmluwná, z písem

sw. a z legend erpaná a o swátcích w kostele nebo na otewií"eném míst mimicky

pedstawoAvaná, nejprwé latinským, pozdji w XIV Avku také národním jazykem. asto

pimíšeny jsau komické ástky, jako wMastikái od Hanky nalezeném a tak nazwaném.

Báse ta na rozhraní XIII a XIV století wzniklá, byla plodem již nowé školy, rýmo-

waná a nmeckým z toho wku (k. p. Marienklage *) cele podobná. Dj byl wždy

jednoduchý, bez zámotku.

Uwedené kesanstwí, akoli církew ímská, latin nadržující, záhy wrch wzala,

nemohlo pece bez národního jazyka se objíti. Že ástky nkteré písma sw. (ewang.

žaltá, proroci) welmi asn do eštiny pewedeny jsau, toho dkaz máme ped sebau;

zdaž ale aneb kdy celé písmo swaté peloženo bylo, to posud wyšeteno není. Mén
znamenitá a wšak nám dležitá jsau po rznu w listinách, glossách atd. nalézající se

jména osob, ek, wrch a j. zwlášt pak glossy we slowái lat. nazwaném Mater Verborum.

Akoli listy práwní toliko latin wyhotoweny býwaly, nicmén, že národní práwo

a terminologie jeho w lidu neuhasly, dokazuje asté w latinských listinách slow ná-

rodních uwádní, jako: swod, na ež, nárok a j., jichž písai po latinsku wyjádi'iti neumli.

*) >A. Gcschichte d. alt. deutsclicn Lit. voii Goltlob mul Tiaugoll SchoU. Slullgart lS-14. 1 C. S. .JI9.
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Spisowé oddlení prwního.
Hr)i-i3io.)

o) IX—X stoleli.

1 . Snmy. Zlomek rukopisu pergamonowélio

4 listy w S. z konce 1\ nebo z poálku X
sloli-li, w (es. 3Iuseum.

ZiiNvíraí «lw íástky iieroli', n) Koner .siiÍMini o

spráw eifdní. (h-wí-t wcimi. ,;) Poálrk Saiidii Li-

liiišiiia mezi briilroma l'lini(lošiii ;i SfáliUiwein,

111 weršii (lesíti.-iyliibnycli. Tišln jo.^t liMi zloniok

nejprw ^^ RnsKé prHwd od H.ikowckélio we
>V;iriii\\í' 1H20. poldiii \v Kroku lí^22 s wyswtle-
iiím: opi'l s niiuM kviii pokladetii od A. S\vol)ody

a W. Hanky s Kial. Kkp. w Frazi- 1829. str. 1%
si., pak w r. 1S36 w 12, s týmž Rkp. Král. jakož i

1S-í;í 12. Zwlií.^t ale w knize: Die iillesten Deiik-

niáler d. b. Spr. od P. Salaíka a F. Palackého
w Praze 1840 se snímkem a kritiikým obšírným wy-
jasnním . jež wšem pocliybno.steni o prawosti rn-

kopisii tobo konec uinilo. Posléze >ve \\ ýboru
7.e Staré Literatury lS4.">.

nejstarší to zbytek národního básnictwí eského
a spolu |)eduležitý. dáwaje zpráwu o roze|)i dwau
p;inuw. kteráž pi-íinu ke zmn spráwy obecné,
od Libuše Piemyslowi postaupené, zawdala. Skutek
ten stal se na poátku VIII století, zpw sám za-
howal se w rkp. z konce I.\ stol. (AVýbor str. 1.)

2. llospnditie pomiluj uij ald. Piseíi (hiciiowni

buJ od prwnich slowaiiskýcb apoštolfiw neb od

iiejslaršieli uiedlnikiiw jejich složená, kteráž to-

liko w mladším opisu od r. 1397 w bibl. uni-

vers. (XVII. F. 30.) zachowána jest, ale dle

Kosmasa již pi uwedeni Dilmara biskupa (973)
zpi>vána byla.

.Ifin ; lloh-šnírn psal wyswtlení té písn w r.

1HS)7. kteréž Bolelucký we swé Hosa Bobeiniae
lt)()S clnlm \\ydal; též I)raus(ho\ ius we >N ele-

shiwiié i»ainátce sw. ANojtcha 1643. .lediiiá to li-

liiririe slowaiiské posud žijící památka. Tištna asto,
posléze we \\<borii z St. Lil. 1845 na str. 27 w do-
mnlé pÍMVodní form.

3. Ewaníjelittm sic. Jana (xlomek). List per-

í^anien. w male'm archowéra formáte z X sltj-

leli w Ces. Mus.
\alezcn p. Ifankau na de.šce knihy: Disciplina

el doctrina {lymnasii Gorlicensis 1,í95, a w>dáM
w Cas. nuis. 1H29. II. 33. se snímkem a wysutle-
ním z pozdjších rukopisných biblí a slowansKé
Oslrožské 1.Í81. Po druhé we sbírce nejdáwnjších
slowníkuw 1833 na str. 186 se snímkem; |)ak

w- knize: Die áltesten Dcnkm. etc. 1840. str. 105
si. s obšírným kritickým pojednáním a se snímkem
auplným. Jiný zlomek ml p. Koblcr w Ilorelici

(w. Ca.i. mus. 1840. str. 406). ástka zlomku mus.
tištna we Wýb. z St. Lit. 1845, na sir. 5. si. K to-
muto

,
nvnímn pekladu ewanfíelií náleží:

4. tení sw. etrangelium. Hkp. z XIV stol.

p. rytíe z Neuberka, psaný na pcrgam. we
Fol. we 2 slanpeich, pkné a iisl na 27 li-

stech .( Pocy.ynagy sye cslenye zymnyeho czasu atd.

P-ed posledním listem, obsahujícím dw krátké
homilie. scliázi nkohk lisluw. Jazyk jeho sice od
opisowaleluw již welmi obnowen a zmnn, a wšak
z archaisiuu zachow aných ziejmo, že to pepis jest

nejstaršíiio jtekladu lení sw. ewansfelium. z niiož
zlomek pedešlý nás došel. Uyatek z nho tištn

we Wýh. z St.Lit. 1845. str. 1061. si. (^^ iz širší

zpráwu w Ilozboru II díl str. 33.)

5. Jména eská na mincích starých we sbírce

musejní a jinde.

h) XI a XII století.

f). Jména osob, ek, vrchii a j. po rfiznti

w latinských letopisech jak domácích lak za-

hranicných se nalézající, jako jsau

:

a) Moiiumenta histor. Boom. Gelasii Dobneri.

Pragae 1704— 80. 4lo. šest dílw.

fj) Scriptores rerum Bohemicarnm Mart. Pelccl

et .los. Dobrowský. Pragae 1783— 4. 8. dwa
díly.

y) G. II. Pcrtzii Monumenta Germanicae bist.

7. Jména to latinských listinách nadacích

etc. od r. 884 do 1225 *X.
Púwodní listiny poín.ijí w Cechách a w Moraw

teprwa s poátkem XII. stol. a wšak nkteré staiší

zachowaly se w opisech, jako a) W knize |)rof.

Monse pod jménem fragnienla etc. — p) Rukopisný
latinský diplomatá chystá p. Palacký, kterýž ;)
eské listiny wydal \v Archivu 1840— 1 IV díly;

>)) Morawský diplomatá latinský ^vydán od Ant.

Boka pod názw em : Codex diplomaticus et epislo-

laris Moraviae. Olom. 1836— 46. 8. tyry swazky.

8. Ewangelium Sázaipské íili Kemešské (slo-

wanské, texte du Sacre) , na nmž pisahá-

wali králowé francauzští, když je we clirám

Hemešském korunowáno.
Jest to rkp. nkily welmi stkwostn zawázaný,

nyní ze swýcli drahých ozdob na deskách olau-

pený. ze dwau áslek složený «) z rk|». liturgického,

swatým Prokopem, opatem kláštera SáziWi,keho,

w prwní polowici XI stol. \\I;isliiorun psaný li-

*J Znamenitjší jsau : (t) Nadání kláštera Bew-
nowského Belislawcni 1045. h) Kostela Staro-

boleslawského týmž 1046. y) Probošistwí Lito-

mického Spitihnwem 1058. Tu na konci

stojí esky: Pawel dal iest plollkowicich zemu.

^VIah dal iest dolealF zemu bofíu i irvalemu

Scepanu fsc dvma dulsnicoma Bojrucea íse-

dleav. — <i) Kláštera Opatowického >Vrat!sla-

wem II 1086. t) Kapituly Wyšeliradské týmž

1088. ^J Klást. Kladru!)ského Wladislawem I

1115. ijj Kajiiloly Vyšehradské Sobslawem I

1130. ,'^) Klást. Žliwského, týmž 1139. ?) Klášl.

Kladnd)ského Fridrichem 1186. (v. Dobner
Anna!. I 570.) x) List swobody, daný mstu
Králo\>éhradci l'em. Olak 1225.
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tcraii i jazykem cyrilským, i) z druhé íástky e-
ské, glagolitskýnii literami od nkterého mnicha
w kláštee sw. llieronyma w Praze (vve Slowa-
nech, nyní w EmanzíchJ, založeném od Karla r.

1349. Obe ástky zavvírají nauení na nedle i

swálky, wyalé z Nowélio Zákona. Karel císa rkp.

sw. Prokopa klášteru darowal, odkudž neznámým
posud spusobem doslal se do Constautiuopole, a

odtud do Francauz. O emž ^\•iz Cas. SIus. 1838.

1839. 1840. 1842. a Rozbor (1842). Wydán celý

rkp. nejprwé pod titulem: Evangelia slavica, (juibus

olim, in regum Francorum oleo sacro inungeu-

dorum solemnibus uli solebat ecciesia Remensis
vulgo Texie du Sacre ad exemplaris similitudinem

descripsit el edidit Silveste Ordinis S. GeorgiíMagni

unus e Praefeclis aliorumque Ordinum Eques. Lu-
tetiae Parisiorum 1843. Podruhé pod titulem: Sa-
zavoje Emauzskoje svjatoje blngo\ stvovanie nynže
Remeskoje, na neže prže prisjagaša prí vnalnom
myropomazanii cai francustii, s pibavleniem sboku
togože tenja latinskými bukvami slieniem ostro-

mirova evangelia i ostrožských tenii, trudom i iž-

diveniem AVašeslawa Hanky w Praze 1846. wel. 8.

str. XXXII a 199.

9. Swafý Wáclmiie etc.

Píse ta již proto, že ješt bez rýmu jest, do této

periody náleží. Hájek, kterýž ji invodí na r. 1368,
pipisuje ji arcibiskupu Janowi ; ale on na ni toliko

odpustky 40denní udlil. Beneš z AVeitmile (f 1375),
kterýž ji celau w kroniku swau pijal, jmenuje ji

písní od starodáwna zpíwanau. Obsahuje pwodn
jen 3 strofy, wše ostatní jest pozdjší pídawek.
Tištna z Rkp. bibl. univers, we Star. Sklad. V. 58.

Jest i w Rkp. vve. bibl. pod sign. XVH. F. 30.

10. Jména osob z X—XIIÍ slol. w zápi-

sech úmrtních z kláštera Podlažického a Opato-

wického.
Prwní nalézá se w Stockholme, z nhož wýtahy

sdlil Dobrowský we swé knize : Geschichte d. b.

Sp. II wyd. 1818. str. 91 si. Druhé zápisy tištny
jsau w knize : Monumenta histor. Dobneri III. str. 9 si.

c) XIII Století.

11. Mater Verborum, Glossy w slowái la-

tinském tak nazwaném od r. 1202. w es.
Jlus. Rkp. Ful. str. 481, jejž sepsal Salomo,

opat Swato-Gallenský
,

potom biskup Koslni-

cký (f 920), pf-epsal Wacerad, illuminowal

Miroslaw.

W textu i nad textem nalézají se mimo nmecké
také mnohé eské wýznamVj kteréž sebral a Avydal
nálezce jich W. Hanka, w Cas. mus. 1827. IV. 60
si.

;
podruhé týž líplnji w knize : Sbírka nejdá-

wnjších slowníkfi latinsko-eských, w Praze 1833
str. 3—24. Po tetí we spisu : Die iiltesten Denk-
máler d. b. Spr. od Palackého a Safaíka 1840.
str. 205—233 s kritickým wyswtlením wšech slovv
eských, jichž 1122 se nalézá.

12. List z botankkélio slowáie^ rkp. z XIlI

wku (okolo 1260) u Ant. Boka. Por. as.
mus. 1841 sir. 104.

13. Glossy w homiliich Clementinských. Rkp.

z XII století w 4o. sir. 243.
W bibl. univ. Pražské od Palackého nalezeny,

potem sice nemnohé, ale stáím znamenité.

14. Píse na Wyšehrad. Rkp. z XIV stol,

ale jazyk mnohem starší, w Museum jeden lisí w 4.

Tištna od Hanky w Star. Sklad. I. 1817 na sir.

110. Pak w Dobrowského Gesch. d. b. Lit. 1818
st. 109, potom s Král. Rukopisem od Hanky a Swo-
body w Praze 1829; též 18.36, 1843. Posléze we
Wýb. z St. Lit. 1845 str. 31. F. Kiuže ji do hudby
uwedl, a Gothe do nm. peložil.

15. Krále Wáclawa /. milostná píserl. Rkp.

w^ museum na pergam. w 8.

Jediný list, kdež i píse Jeten se nalézá. Ti-
štna w Star. ski. V. str. 220 si.: pak s nm. od
Hanky a Swobody w Rkp. Král. 1829 na str. 206
si.; též 1836. 1843. Konen we AVVboru ze St.

Lit. 1845. str. 55.

Jest toliko zlomek jedné ze tí písní, pro kteréž
Wáclaw mezi nm. milostné básníky (Minnesánger)
poten jest [W. Manessiche Sammlug. Ziirch H^SS.J
Strunost eské a rozwlánost nmecké již rýmo-
wané sauditi dáwají, že eská není peklad n-
mecké, ale spíše na opak. Jelikož eský ten zlo-
mek písmem as o sto let starší jest. než Rkp. Kra-
lodworský, a tedy do r. 1190—1210 padá. starší

tedy jest než král Wáclaw ; dobe saudí Hanka,
že ty ti písn Wáclawu pipsané bud od nho neb
s pomocí jednoho dwoenína od nkterého Nmce
do nminy peloženy a králi Wáclawowi pipsány

16. Glossy žaltáe latinského w rkp. mu-
sejním z XII stol, na pergam. w 4. (Sign. N.

244).

Glossy eské lam mezi ádkami pipsány jsau

w XIII stol., srownáwajíce se s Wittemberským rkp.

Tištny jsau we Sbírce nejdáwn. Slowník odHankv
w Praze 1833. na str. 234 si. [Wiz Rozbor 1842.

str. 116].

17. Kralodworský rukopis w museum, na

pergam. psaný mezi 1290— 1310 na 12 li-

stech w 12.

Jest to zbytek wtší sbírky w pedešlém století

shoelé. Tištn pod jménem : Rukopis Kralodwor-

ský. Sebrání lyricko-epických národních zpwíi.

wrn w pfiwodníni starém jazyku, též vv obno-

weném pro snadnjší wyrozumní. s pipojením

nm. peložení. Starobylých skládání díl zwlášlní,

wydán od Wácl. Hanky (nálezce jeho). \V Praze

u Boh. Háze 1819. 12. str. 119. mimo wyswtlení
slow. Nmecké peložení od AI. Swobody o sob
st. 62. Podruhé w VIII knížce: Izwstij rosijskoi

Akademii w Petrohrad 1820. s ruským peložením

a obšírným slowospytným i kraspwdným objasn-

ním skrze Alex. Semenowie Siškowa. w 8. str.

47—215. Po tetí jménem: Kr. Rkp. sbírka staro-

eských zpwo-prawných básní, s nkolika jinými

staroeskými zpwy, nalezen a wydán od \> ácl.

Hanky ald. s djepisným líwodem od AVácl. A. Swo-
body ald. Pipojen wrný snímek písma. \V Praze

1829. wel. 8. (též s nm. titulem) str. 244. — Po

twrté 1836 w 12. s ukázkami polského i krajin-

ského pekladu nkterých ástek. Po páté pod

titulem : Rkp. Kr. a jiné wýleiijšie národnie sp-
vopravué básn slovn i vrn v pówodniem starém

jazyku, s pripqjeuiem polského, južno- ruského,

illyrskélio. krainského. hornolužického, nmeckého
i anglického preloženic. v Praze 1843. w 12. str.

XII a 316. Z peloženi uwedených polské od L.

Sicmieského, nmecké od >V. Swobody celé jsau,

ostatní wíce mén ástek obsahují. Jiný nm. pe-
klad od p. hrab. Jos. M. Thuna w Praze' 1845. 8. Po

šesté we Wýb. z St. Lit. 1845. sir. 11 sld.

2



18 ODDLENÍ I. 451 — 1310.

18. Masltliu. Rkp. lui pcrg. w Musuiii. 6

lislii w 8. L XIII stol. Tištn (od nálezce W.
Hanky) w Star. Sklad. V. sir. 198-219. Pak

we Vvýb. 7. St. Lit. 1845. str. 65 sUI.

Je.-íl t<i i'ii!itka ilramalirké básn, tuším hrob l)oží

pedstawujíri, to do nho. wážii. co do proda-

wacf nia.<lí, sinJn. haraktrry j.-;au iiwv. smv\v.

tón jako wšiide toho i iiapotoniního íasii rázný.

siln koiMÍi-ký, a nkdy po .\ri.storansku nízký.

1 9. Zlomek života sir. Alexitt we w erších

rýmou aiiýli. Rkp. na perg. z .\Ill stol. >v 4.

u p. Iiistoriografa Boika.

20. Slutrá hyliiiíihký, ohsahujici 80 slowci,

wesniés núzwú bylin. Pidán k rukopisu lé-

kaskému z polowice wku XIII (na pere. we

lol.) w knihowii kapituly Olomuké. [V p.

Boka |.

IVa ukázku : Semper uiua barba iouis netryezk.
sal peniina crii.-icz. Apiuni risus poniklerz. Apiuin
atpiatieiuu hainbiiz. aeonituin wliczye lýko. bueiassa
conionizye. branea vršina chrweez. Epatira hra-
nyrzye. Endiuia scirbak. erniodaetilli thii.si-biiyk.

21. Zlomlitj pisni a) s poeáfkem: Wcle,
Wele dubee stoji prosted dwora. W. Pelcel.

kron. I. sir. 71. h) Na družebnan nedli o Mo-
ran zpiwaná posud akoli rozlin.
V Slowáku takto: Moena, Moena, za koho j.si

umela ? ne za nás, ne za nás, než za ty ncwolné
kesany. Tablir poez. I. str. X. >V erháeh takto

zmnna: Již neseni smrt ze usi. iiowé lto do
\vsi: wítej llo libczFi. obilícMvo zelen. Pele. Kron.
I. 70.

a>?<>!id-



ODDIiEIVÍ ORUIIÉ.

Od wymení rodu Pemyslowa až do ptek o náboženstwí, ili od kra'le

Jana až do Husa, od r. 1310 až do 1409.

I.

§. 10. Politický siaw.

I4rál Jati w astém oddálení se z ech dáwal sprawowati zemi místodržícím, kte-

tíž ji sužowali. Jindich z Lipé, lowk neklidný, milostník Alžbty Králowéhradecké,

wdechl králi podezení, jakoby manželka jeho Alžbta syna thletého Wáclawa na trn
wsaditi, a sama jako porunice wlásti obmýšlela; proež Jan msto Loket, kdež tenkráte

rodina jeho byla, ztekew, dít Wáclawa zajal, a nejprw dwa msíce w podzemním sklep

potom na Kiwoklát wzil. Alžbta ku Pražanm se utekla, kteíž ji s Janem smíi"ili.

Jeda s vvojskem na pomoc císai Ludwíku (1322) proti Fridrichu, syna Wáclawa pojal

do Francauz a králi šwagru swému wychowati dal. WychoAvatel jeho prwní byl Wilém

Zajíc, a uitel we Francii Robert Roger, napotom papež Clemens VI. Tu jemu jméno

Wáclaw w Karla promnno ke cti Karla, francauzského krále. Král Jan pomáhaje ry-

tím nmeckým w Prších proti Litw (1329), zem mnohých slezských knížat w léno

dostal. Oslepnuw táhl do Tyrol, a druhého syna swého Jana sMargaretau, Koryfan a Tyrol

ddickau, zasnaubil (1330). Pozwán od Wlach, do Lombardie wtrhl, i pl Itálie sob
podrobil, a Karla syna místodržícím wlaským, ale že neudržela se tam jeho wláda. po-

tom markrabím morawským uinil (1333). Margareta zapudiwši Jana, pojala syiui císae

Ludwíka; Jan král w pomstu nawedl papeže, aby Ludwíka s císastwí shodil, a syna

jeho Karla wolencm poruil. Karel (co císa IV. co král eský I.) tedy pti wolenci

uinn císaem (1346). Jan jsa pomocníkem Francauzum proti Anglianm w bitw u

Krešaku (Cressy) s pti sty eskými a morawskými jízdnými o žiwot pišel; Karel ra-

nný wychwácen, a w Bonnu za krále íšského koruno^^án byw, také w Praze od Ar-

nošta arcibiskupa korunu eskau pijal (1349), a udliw bratru Janu markrabstwí mo-
rawské, do íma se odebral, kdež jako ímský císa korunowán (1354). Za nho roku

1353 wlaský špitál od Wlach a Francauz založen, kterýž zrušen 1789. On eské
hrady od laupežník wyistil (1355), universitu Pražskau založil. Nowé msto Pražské,

Karloivem slauti mající, wystawil. Most kamenný pes Wllawu zdlal. Obchod ožiwil, a

zbohatli nu''sfany, z nichž jeden 100000 dukát jemu darowal. Labe a Odru plawné

uinil; Slezsko, Lužici, Kladsko, Brandenburk k Cechm získal smlauwami a kaupmi.
2*



•20 oddlení U. 1310—1409.

Duslawil a nadal kosli'1 i<\v. Wíla. Arcibiskupovi Pražskému titul Icgalus nalus a dozor

iia íiezenské Baniberské i Míšeské biskupslwí zjednal. Umel w 31 roce panowání

(137^), otcem ^vlasti na/.waný. Wáclaa- IV w osmnáctém roce Avéku swélio naslaupil

panowání. Sestra jelio Anna wdána za Richarda, krále anglického: prolož néktei-í e-
cliowé w Oxforl študowali, z nichž Jeroným nejznamenitjší. Wáclaw blahoslaveného

Jana z Nepomuka do Wltawy hoditi kázal (1383), na místa eských radních Nmcuvv

nasázel, peníze w Nmcích utrácel, spácluuié wraždy nad nkoliky tisíci Židiiw netrestal

:

proež koruna Sig-niundu podána. WácUnv jat na radu bratra Siiiinunda (1394), ale ra-

dau Jana druhého bratra, a pi-iinéním knížat iíšských propuštn. Ujal se papeže Be-

nedikta, a od Bonifacia saupere jeho u Némc osoen a s císaislwí swržen

(1400). Nechtje mstíti toho pohanní, od Sigmunda jat po druhé (1402) a Albrechtu

uéwodé rakauskénui w stráž dán. Siirniund se swými Uhry pro putky ujíti musil, naež

Wáchnv ušed, w králowstwí opt se uwázal. Kr\>awé putky mezi Nmci a Cechy (1405).

Hus a Jeroným wymohli, aby Cechowé \m wolení rektora university ti'i hlasy, a ci-

zozemci toliko jeden hlas mli. a w rad mezi 16 radiíími jen dwa Nmci aby sedli,

což MŠe na opak bylo. Tím rozhnváni nmetí študenti, jichž nniohonácte tisíc s

professory swými odtáhlo (1409), a k založení university Lipské, Ingolstadfské, Roslocké

píinu dalo.

II.

§.11. Oswiceni.

a) Za Jana (1310 — 1349).

Paniti hodno jest (dí Pelcel), že jako s poátkem XIV Avku, tak tém s každým

stoletím w echách napotom njaká wc se udala, která znamenitau zmnu w mrawích,

smyšlení, náboženství, jazyku a t. d. psobila. To se zwlášte za 351etého panowání

krále Jana stalo. Kdykoli do ech picházel, míwal s sebau komonstwo cizozemské;

kdykoli do Luxenburku nebo do Francauz a Itálie jezdil, pojal s sebau mnohé z mladé

šlechty, která cizím obyejm uwykala, a je dom pinášela. Zdálo se, jakoby toho

asu echowé docela se z ech wyzuli, o nichž že jako opice jsau, prawdiwé wzniklo

príslowí. Poali nositi dlauhé brady, železem kadeené až na ramena a>ísící wlasy.

Místo epic mli konité wysoké klobauky rozliných barew, odw krátký, auzký; od

lokt wisel dlauhý rukáw jako oslowé uši; nohawice na stehna, boty (škorn se znelí-

bily) na nohy tsn piléhaly; pás okolo beder, a w nm kord nebo nž. Mnišstwí

tento wk mén byl pízniv ý. Král Jan založil karihauzy na Aujezd w Praze, pozdji

skrze Husity zahlazené. Wojenské umní vždy ješt Avíce w obyeji bylo, než jiné

umní. Básnictví latinské neslo znaky nechuti onoho wku, jakož werše Petra Zbra-

slavského a Františka lelopisce dokazují; eské w obnovvené dle nmeckého rýmování

lorm až do založení university (1348) panowalo
;
proež Dobrowský vvšecky básné

(rýmované), kterých stáí se uriti nedá, w tu dobu (1250— 1350) pokládá. K oznámení

toho wku to také slaužiti muže, že jeden satyrik, který dotený odw smšn popsal,

w Kutné Hoe zabit jest. Djepisce nuíme tém z každé doby, nebof echowé byli

historie vždy milovni. Petr opat Zbraslavský dje (1253— 1338) sepsal latinským

jazykem, a František, kanovník kostela Pražského, letopisy Kosmasovy od r. 1230 až

do r. 1342 prodlaužil. Za Jana též poádné právo mstské spsobeno, a dsky zemské

oprav (ny. Hudba zlepšena uvedením polozvuk a ptic (quint). Do as Jana Praha

z veliké ásti od di-eva stavná velebila se nyní. Na míli od Prahy svobodno bylo

pálili vápno, a lámati kámen; za Jana též ulice dláždny, a dm radní w Praze stavn.
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h) Za Karla (1349— 1378).

Pod wládau niaudrého a ueného císae Karla echowe' u wzdélání a uenosti

welnii pokroili. Za nho Cechie byla w swé nejwyšší slávv; Praha síanowišl wšeho
umní a wdení. Tu založeny wysoké školy r. 1348. pod jménem studium generále.

Ponukl Karla k tomu arcib. Arnest, kterýž sám auad kanclée pi té nowé universit

pejal. Sausední národowé posílali do Prahy swé syny na uení; echowé zastáwali

nejvvyšší auady u dwora w kancelái íšské, i krom ech nkterá díistojenslwí biskup-

ská
;
posíláni wyslanstwím k cizím dworflm, wodili wojska, dobýwali sláwy , byli národ

nejuenjší, mající nejwtší muže státské, slowem byli panující národ n- Ewrop. e-
chem rozeným býti, mezi pednosti poítáno. Sausední knížata kupowali neb stawli

domy w Praze, ohtjíce obýwati mezi echy. Wšecko se do ech hrnulo k zdlení

štstí. Odtud lidnatost nejen Prahy nade wšecka msta nmecká, ale i uší zem, poí-
tající tenkráte sto mst hrazených, kolikož jich ledwa av celých Nmcích poítáno, tii

sta mstys, 260 hrad a twrzí, 13360 wesnic, 20 kostelu kollegiatních, 2033 far. Bo-
hatstwí nadobyejné ; dwflr w Praze a tolik cizích pánuw ! Obchod wšestranný. Praha

sklad Avšeho zboží ewropejského. Kupeno do Rus, do Polska, do Benátek, do íše, kdež'

cla swobodni byli kupci. Sama píroda zdála se napomáhati, neb zlaté hory Jílowské

a stíbrné Kutnohorské i jiné welmi vvýnosné byly. Náboženstwí w uctiwosti. Mladší

král Wáclaw nazwán nejkesanštjším králem. Nikdy lidé osobní tolik nadání pobožných

neinili, jako vv tu dobu. Duchowní staw wíibec \ve wážnosti; Pelcel myslí, že dílem

proto, ponwadž lidu tehdáž z darmá pisluhowali. Prwní dwa uitelé bohoslowí na

universit byli dwa theologowé Hermann z Winlerswiku, Sasík, a Fridmann z Prahy,

oba knží a misti swobodných umní a písma sw. w Paíži. Karel IV bohoslowí

(beatissimo theologiae studio) napomohl wystawením Karolína. Jeho rozkazem nikdo

kanowníkem u Wšech swatých býti nemohl, leže na školách Pražských doktorem prwé

uinn. Pi uení libomudrctwí na poátce wysokých škol w Praze jako wšude jinde

užíwáno Aristotela, nebo radji tenniých jeho wykladauw. Prwní misti a uitelé k

tomu powolaní byli Jenko Pražský, Dietherus Wídeský, Jan Vollier Francauz, kteí dí-

lem vv Paíži, dílem w Bononii doktorslwí byli dosáhli. Uitel lékastwí Karlem powo-

laný byl M. Nicolaus de Moravia, po nm Baltasar Domažlický, ech. W Kaprowé ulici

na Starém Mst bylo medicínské collegium, Nowý dm nazwané, kdež mnoho žáku

lékastwí se uilo. O wáženosti toho umní swdí to, že Sigmund Albík z Uniowa

na Moraw, léka žiwotní císae Wáclawa a professor weejný r. 1409 arcibiskupem

uinn (tl427). Chemie neb radji alchemie (zlatodjstwí), již za Karla, kterýž ji sám

prowozowal, w obyeji welmi byla O- Druhý po Pemyslu o])nowitel práwa eského

byl Karel. On Bartolu ze Saxoferrato (nar. 1313 f 1355), wlaskému prawowdci, práwa

Pemyslowa a jiná naízení shromážditi a zmniti dal, a wšak eští stawowé zpowali

se pijmauti zákony snesené cizozemcem, neznajícím zízení eského, a tudy wše po

ímském práwu rownati chtjícím
;
proež Karel jiné práwo pod jménem Majestas Ca-

rolina wydal, a i to platnosti státní nedosáhlo ") , a spolu uwedl adwokáty ili práwní

pítele posud echm neznámé, a ustanowil za uitele práw mstských a církewních na

universit mistra Witgolda z Osnabruku , Nmce, a ]\I. Henrika Sušického (de Sicca),

echa. Pamti hodno, že prwní weejná uitelská stolice nmeckého státního práwa

(Staatsrecht) na Pražské universit založena, na níž Ubcrtus de Lampaniano již r. 1380

1) Tele. Knrl IV 15. 2 sir. 956.

2) Wiz Oddl. II mitn. 86.
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uil. Z té školy wycházeli napotom práwowdci, k porownáwání rozepí po mstech

králowslwí polh'lio\v;mí. Brnnské a Olomucké dsky zemské poínají od r. 1348. a jdau

až do r. 1641. Dwojo jsau, proto že 3Ionnva do dwau distrikt Oií'kdy i do relílio
•

Znojemského) rozdélena býwala. Až do r. 1641 w Brn a Olomaudi saud zemský dwa-

král do roka držán býwal. Pi zízení wysokých škol Jan František Olonuický, rili

de Reg^io Monle, založil a nadal stolici uilelskau i-eckého jazyka a zejména k ílání

Homéra odhodlanau. Latina toho wku ješt barbarstwí pedešlého nepozbyla, a wšak

echowé mezi prwními ji cíditi poali. Karel Petrarchu do Prahy zwal, kterémuž pi-

jíti ale domácí okolnosti pekážely. Spisowatelstwí bylo ctno. Sám Karel, i arcibiskup

Arnest (t 1364), a nejwyšší kanclé dworský Jan z Neumarku nemnli pod swau d-
stojností spisování knih, kteréž se až do dneška zachowaly. Básnictwí eské wzniknu-

tím university jakoby pestalo, ale enictwí duchowní udrželo se. Slynuli \v nm Kon-

rád ze Štkny a Jan Milic (f 1374.) S historií zanášeli se Neplacho, Beneš Krabice

z Weitmile, kanowník kap. Pražské (f okolo 1390.), Pulkawa a Marij>nola, jicližlo spis

na díle posud stáwá. Tolik památek nmlístwí z onoho wku nenulže žádný národ

jako eský, proukázati. Karel ml tyry dworské malére : Mulinu, Wurmsera, Dietricha

Kunce a Zbiška Trotinského. Na Karlow Týn (Karlstein) ješt r. 1782 bylo 124 kus
z toho wku, nyní we Wídni se nacházejících. Kaplu sw, Wáclawa w kostele Pražském

Karel eskými kameny wyložiti a obrazy ozdobiti dal. Socha mdná sw. Jií na zá-

mecké prostoe, kterauž Martin z Klausenburku na rozkaz cis. Karla ulil, sochy na

Pražském most ') a w palácích šlechty naší swdí o spsobilosti echu w i-ezbái-stwí a

obraznictwí. Nejwíce ale stawitelstwí kwtlo. Kostel sw. Wíta, most pes Wltawu, Karlow

w Praze, Karhiw Týn a jiná nádherná stawení jsau z toho wku, jež, by i podlé chuti

našeho asu wždy nebyla, pedce stálost a pewnost chwáh'.

c) Za Wáclawa IV (1378 až do 1409).

Universita Pražská až do r. 1409. w nejlepším kwtu stála. Wáclaw založil kollcj

pro uitele a žáky (Collegium Regis Wenceslat). Wáclaw z Chottowa, knz, kollej

neb semeništ u sw. Wáclawa nazwanau, wedlé mince pro eský národ zídil, a tyry

wesnice k ní odkázal. Jeroným Wiklefowy spisy z Anglian pinesl, kteréž se již r.

1402 welmi rozšíily, takže kollej Karlowa 45 artikul Wiklefowých za neprawé odsau-

dila (1408). Djepisce nemáme z toho wku žádného, kterýby panowání Wáclawa w
celosti byl zaznamenal. Pokraowatelé w kronice Benešow a Pulkawy jsau welmi chudí.

III.

§.12. J a z y k.

a) Jeho sfnw.

Celá ta epocha eskému jazyku málo pízniwa byla. Rudolf I a Jindich korytanský

mnoho Nmc do ech piwedli ; zwlášt pak za Jana nmina, wlaština a francauzština

plozena. Již pi korunowání jeho (1311) wíce nmecky než esky zpíwano, dle Petra

Zbraslawského : Turba Bohemorum canit hoc, quod scivit eorum lingua, sed ipsorum

pars maxima Teutonicorum cantat teuíonicum. echowé pod Mohuckau duchowní sprá-

1j Most Prnžsliý jost 7.fl<if 8fi2 Uikvt. na Ivopy iiriní 14 i^op n 22 lokt. Ilíij. 460. Stawélo se na nm
14.5 lei. W.I. Cíli. 22 Iiin.
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vvii náleželi, w cizin pulowali, študowali, bojowali, cizím jazykm obwykaii. Šlechta i

méšfanstwo wzdlanéjší pi-ijali jazyk dworský, kterýž w mstech, již dríwe Némci osa-

zenýcií, tím wíce se iipewnil. Jan aui-ady werejné a hrady králowské cizozemcm
swi^owal, ano šla powst, jakoby Cechy ze zem wyhnati, a samé Nmce nasaditi

obmýšlel. Pipowdl sice zjitieným nad tím stawm eským (1318) žádného napotom

cizozemce w aui-ady newsazowati, Ave wšech zemských dležitostech s rozenými echy
se raditi, a totéž w Moraw uiniti pislíbil, (nunquam alicui alteri qucnn Moraco in

Moravia aliquod officium Suppe committemus ') ; nicmén w celosti jazvk nmecký
wždy wíce se rozmáhal, což opat Zbraslawský na r. 1330 potAvrzuje: In omnibus ci-

vitatibus fere regni et coram rege communior est usus linguae theutonicae quam bohe-

inicae. Karel když r. 1333 pišel jako místodržící do Prahy, neuml wíce esky, a

znowu se tomu jazyku uil. Swé manželce Blance, pauhé Francauzce, dal nmecké a

eské dámy, aby se obojímu jazyku nauila; ona ale toliko nmecky se uila, protože

jak u dwora tak we mstech nmina wíce panowala -). Když tetí manželka jeho Anna,

dcera Jindiicha ze Swídnice a Jaworu s autžkem byla, jel naschwále s ní do Norm-
berka, aby, bylliby syn, w nmecké zemi narodil se, a snáze císaem wolen býti mohl.

Prwní práwa mstská nmetí radní w Praze (1341) s powolením krále w nmeckém
jazyku nawrhli, a latinský wždy ješt w jednání obecném a listech obwyklejší byl. S

druhé strany i eský jazyk swé podpory ml. Sám Karel wymáhaje na papeži Klementu

VI w Avignonu založení arcibiskupstwí Pražského užil mezi jinými dwody toho, že

echowé a Morawané mluwí jazykem slowanským, jemuž Mohucký arcibiskup a knží
jeho nerozumjí. W bitw u Krešaku (iCressy^ echowé mli heslo eské : z Prahy

;

a Jan král radícím jemu, nedáwati se w nebezpeenstwí, esky odpowdl: Toho buohdá

nebude, aby král eský z bitwy utiekal ^). W Praze we Slowanech (nyní Emauzy
prawíme.) echowé skrze Karla potšení mli slyšeti služby boží w jazyku sob sro-

zumitedlném, což jim chuti dodalo slyšeti je w nm po celé zemi ; ale tomu papež zhola

odepel, neohlédaje se na to, že sw. apoštolowé w ím služby boží ne hebrejským,

anebo eckým, alebrž latinským jazykem konali. Karel pedstawil papeži Klementu VI,

že klášterníci ze slowanských zemí, horwatské, dalmatské, bosenské a srbské, wojnau

zahnáni w jiných zemích blaudí, a žádal o powolení, aby jim slowanský klášter založen

býti mohl: papež piwolil s tau wýminkau, aby toliko jeden takowý klášter w celém krá-

lowslwí založen byl (1346). W nadání toho kláštera (1349) prawí Karel: Akoli

powinnost naše žádá, abychom o dobré wšech našich wrných poddaných pcowali : a

wšak ty, kteí nám píjemností a sladkostí našeho pirozeného jazyka píbuzní jsau.

zwláštní péi a milost zasluhují. W listu (1356), kterým wykazuje plat Janu, téhož

kláštera písai, nazýwá eský jazyk lingua nobilis. Jeho manželka Alžbta (f 1393)

mla na lžících eské nápisy k. p. Czo pan buoh da, to se stati ma '*). Karel obnowil

(1347) pípowd Jana krále echy a Morawany pi jich obyejích a práwích nechati,

wýsady jejich potwrditi, tuzemce jediné w auady sázeti, a ustanowil zákon, aby nikdo

saudcem w zemi nebyl, kterýžby neuml inluwiti a rozumti ei eského jazyka, ježto

slowe e slowanská, — léby ml do sebe zwláštní mrawy, ctnosti a umní ^); rubrika

o neprodajnosti , aby skrze písae zemského každoron na snme eským jazykem

weejn tena byla *); synowé wolenc íšských, aby od sedmi let pi o-rammalico uili

se jazyku slowanskému aneb eskému a wlaskému. To echm k libosti uinil Karel

;

1) W. Jura primaeva Moraviae p. .37. — 2) W. hron. aul. reg. apud Dobnerum V. 469. — .S) W. Pele

Karl IV. Thl. I. S. 159. — 4) W. Bienenber^ fiesch. von hóniggríifz. — 5") Pele. Karl IV. I. 319.—
6) Ib. Mr. 31H.
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nebo on sám nmecký jazyk wíce milowal než eský, jakož jeden Rkp. P. Cerroniho

swetle ukazuje. Listy jako Jan mnohé již nmecké, ale žádného eského newydal.

Spojení s íší >volenecké, nadje císarowání, manželky z Nmec, držení zemí nmeckých,

smlauwv a jiné píiny nutily krále eské k tomu, aby k Nmcm laskaw se míwali.

Šlechta wice rytírstwí než umní hledla, duchowní latin ítali a psali; lidu >více uení

podáwali nedopauštjíce, než co se jim na kazateln widlo. Štítný (1374) zasláwaje,

že dobré spisy w obec uwodili sluší, aby každý wždy a Avšudy z nich nauení bráti

mohl, ta je na hrad, w kostele, na poli i besed, pidáwá : „Sw. Pawel k Židm he-

brejsky, k Rekm iTcky, každému w ei jemu srozumitedlné psal; pro bych já echm
krajanm esky psáti se ostýchal ? Budu esky psáti, proto že Cech jsem, a pán bh
echa jako Latiníka miluje, a t. d." Rozplozowání nminy od drahných let pirozeným

bhem psobilo ze strany eské jakausi protiinnost, kteráž toho >vku dovvršena. Té

pipsati jest, že za Wáclawa IV jazyk eský do kancelá ponkud uvveden. On

wedlé latinských a nmeckých list také již nkteré eské wyhotowiti kázal; nejstarší

od r. 1394. O ^^' Teboském archiwu. Ale ani on nebyl milowník jazyka eského;

dalf sobe a swé manželce biblí nmeckau psáti, kteráž se w knihown Wídeské na-

chází. Tím, že na místa eských radních Nmce posadil, roznítil nemálo záští proti

Nmcm, již od dáwna dautnající, Nmce pak urazil dáním opt pednosti eské stran

w saudech a na universit (1409), což pobídnutím Husa uinil nejvvíce proto, aby o

wcech papežsfwí se týkajících od university takowý saud obdržel, jakého žádal, a

jemuž nmecká strana odporowala. Tak eská strana, zwlášt po wysthowání se stu-

dentnw nmeckých, panující uinna, ale i spolu za nho wypukl onen divvoký boj q

náboženstwí, a eskau zemi žalostn pohubil. Odtud pošlo, že od té doby eský jazyk

se zwlí w náboženstwí takoka wznikal, klesal i konen padl.

b) Promny.

Mnohá sice stará slowcc ješt se udržela, jako sw (rada), drbl (musím), istec

(cín), dobrý (udatný), prawda (práwo), oio (onen). Planety ješt eských jmen wšecky

nemly, Rozkochaný je nawrhl. U nho slowe Wesen Julius, jinde August, Polákm
September. Již nmecká slowce zde onde na swtlo wycházela: jako (u Štítného):

tanec, frej , helmbrechl ^^, cil, most\ musí, almužna, starosty dle nm. Eltern (rodii).

Též nowá: istec oistec, neprázd
,
(negotium), a t. d. Staré praet. na ach, ech, ich,

etc. ješt trwalo, též dwojný poet, a ne bez pomatení: tak byla sta mase. této dioé

zemi; oi sta byle wylúpcné místo sté fem.) u Pulkawy. Y piwšowáno místo je,

jako : sey zdalo (se je zdálo) ; nelzey (nelze je), a t. d. Opakowání praep. jako : wniwemz
íw niemž). Dlauhé samohlásky nkdy (ale zídka) znamenány, jako : plál, tráty, paad,

duuff, diiff, budu (3. pl.), chwálá (inst.), rzeczý, lidy (gen. pl.). Y panující, k. p.

powyedyefy, (\v. Alan.); i ídké: na zaátku již nkde v místo w; rz wšude, z místo

ž a z; cz místo c a c; f a /f již rozezná wáno. Mkké tu u Štítného již wšude w y
pešlo, jako: lyby, lydy, noczy (instr.) zemy acc, nakladagy 3. pl. Ay ješt wbec,

1) W. Wýbor T. Sf. lif. I. 1030.

2) Helmbrechl jrsl jiiiéiio zhýilého jonáka scdiskho , kterýž taiilaw se s laupcžníky, posiéz riikaii

í[>ra vrdlnosti srscl. Popsán w liásni není. z 13 století, o níž zprawiijc T. F. Scholl w knize Ge-
srhirhto der alldeiilschen Lileralur. Stuttgart 1844. I. 242. Štítný per anlononiasiani užíwá toho jména
jakožto telidáž Ccchin wubcc známého za lowka rozpustilého, frejowného, nad swfij slaw se

spínajírího. Zdaž ten román kdy do eštiny peložen byl, neznámo jest.
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jako : najlepšye, nechay e!c. L n r polohlásky, bez wklíiderií hlásek, jako : cz-rf, :iali-

hal, hrd, a t. d. *),

IV.

§. 13. L i í e r a I u v a.

Toto oddlení již rozmanitjší plody literatury nám zstawilo. Liturgie slowanská

w kláštee Emauzském glagolských liter užíwající žádného trwalého úinku w národnost

eskau neprojewila. Wtší wplyw na jazyk národní mla liturgie latinská. Uení tomu

jazyku na mnohých místech pinutilo nkteré uitele k objednání pomcek, záležejících

zatím jen we sbírkách slowcí. Došlo nás nkolikero podobných sbírek psaných ne tak

k užitku národního jazyka, jako k uení a rozumní latin, mezi nimiž sbírka Rozko-

chaného, 3485 sIoav obsahující, jest nejsilnjší, ale i w Iwoení slow nowých nejsmlejší

;

neb i twoené jinými milowníky slowce w jedno snesl. Latina sama wbec tak barbarská,

že asto i latinská i wyswtliti je mající eská slowa jsau w našem wku nesrozumitediná.

Nejstarší posud známý nápis zwonowý jest od r. 1322. Dležitá jest sbírka píslowí (m1

Smila Flašky z Pardubic. Básnictwí zachowalo z ástky svvau sílu a jadrnost, ale

pestalo býti pauze prostonárodním, a stalo se západoewropejskému podobnjším. Byl I o

jeho stíbrný wk. Rým s pauhým potem syllab vveskrze panowal, a slabé poátky

asomry již do té doby padají ^).

Obsahowalo básnictwí toho asu pi-edmty duchowní i swtské, a to lyrické, epické i

didaktické. Básn duchowní erpaly swé látky z uení kesanského, z liturgie latinské.

z legend o žiwot a utrpení Ježíše, o radostech a bolestech Marie, o muedlniclwí

1) UKÁZKY PRA W OPISU.

1. Otcze nalT genz gfy na iicbefych

ofwyet f'e gmyc twc

przyd kralowflwo twe,

I)ud wola twa yako w neby takez w zcmy
chleb naíT wezzdayffy day nam dnes,

a odpuft nam dluhy naíTyc yako y my
olpiiíTlieniy swyrn dhiznykom.

a neuwod naf vv pokuíTenyc

ale zbaw ny ote zleho. Amen.

Nejslaiší forma Olenáse.

2. Král Philipp byl w zcmy rzieczky

Miiz flowutny weczfty fvvyeczky

Po swem prawu niyefye zenu
W zbozi weczfty porozenu

Olympyas tak flowicfye

OvvíTem dywne krafy byefye etc.

Afc.randreis.

3. Kazy wem przideli wam kdy lacre wolcnic,

Chowayte fie fkrze les na krziwa dnva chozenie.

Czof tieni mienim fam znamenay,

Zwol fvveho yasika, czizicho nechay.

Dfiliinil.

4. Sedm neby vzrzye potom

Tot chczy powyedyety o lom

\V nychz fedm planet przyebywa

Kazdy fvvym czafem olbywa —
Tyech dvva czefky gniena mata

A pyct czefky gmen nemata etc.

yííaii.

5. Czoz fy przywykl hadyty

Nerod tehoz fam czynyty.

Welykat mu hanba bywa

Ktoz fye yako mudrym wzywa

Ze gyne bude trefktaty

Sani toho nechtye oftaty.

Catonis disliclKt.

6. A ty gefto hyzdye Itnyhy czefke acz y dobe,

fnad chtyecz aby gen fámy byly nuidrzy wy-
dyeny. mohli by fe dobrze leknuty bozie po-

mfly. — Ano mnozy rady by czefke knihy

zatratily a loz gen dobrc. Onyem bafnycm

gymyz fmylny wyecze fe wfwem fmylftwye

rozzehugy nycz nedycgy.

Slílny.

2) W latinsko-eských makaroních Bohemaiiusa (1259) jest jako prwní zkauška slowa eská w hexa-

meter latinský stawti. Cisiojanus eský lyrmccítma weršii šestimcrných obsahuje, z nichž Štítný

(1376) 4 uwodí: Do Prahy Wanha nesu, rrolajice ehoe a les atd. W rkp. Wíd. bibl. od r. 1.3í>fi-

w i. po žiwolopisu Karla IV psán jest tento pentameter : Posko buohadle, at tebe hamha muk. —
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apoštol a jiných swalych a swólic, ano i wlastenco sw. Prokopa. Zdá se, že básn

liuchowní rozprawni jakýsi cyklus iMnily, z nhož pauhó zlomky nás došly. Arcibiskup

Arnesl. dle zprány Balbinowy, mvedl Rorate a Salvc. Není pochyby, že mnohé písné

odlud \y lidu se zachowaly a do kancionál pi'ešly.

Swtských lyrických básní málo celého zachowáno, nejwíce jen zlomky, neb nedo-

stáwalo se milowník. kteížby písn národní cenili uníli a sebírali. K rozpranným

swétským woleiio dílem cizí |)owesli ecké (Alexander) a románské (Trislram a t. d.),

dílem domácí ano i samu historii wlaslenskau (Dalimil). Nejzdailejší z nich zajisté jest

Alexandreis. silau |)()elickau wýtená, ale. žel, necelá. Oblíbené Ewropaníim rozprawy z

okresu zwíraf také u nás milowiuky nalezly. Zachowána jest nám z té doby bajka o

lišce a dbáiuu a mnohem znamenitjší Nowá rada Smila Flašky z Pardubic. Mezi mra-

wounými wyuiká desatero kázanie božie. mezi nirawokárnýini satyry o i^emeslnících,

a zwliišt Podkonie a žák, žiwoslí a wlipem nejlepší periody básnické hodný. K alleifo-

rickýin básním poctme Spor duše s tlem, báse ráznau, akoli jen zlomkowitau, pak z

ciziny wzat' Obnowení nn^awné clowka (Alana). Zwláštní plod fantasie jest Tkadlecek,

boj mezi láskau oklamanau a rozumem pi'edslawující. Kroniky prosaické, jichž od dáwna

milowni byli echowé, wyskytují se w tom wku w pekladech z lat. Martina Polona,

Petra Citmestora. Pulkawy, kteráž nad druhé wyniká, a o Alexandru bajek plná. Utšené

(Mní poskytuje žiwol Karla IV, od nho samého latin sepsaný a brzo potom zceštný,

jakož i žiwoty starých fdosofw též z lat. peložené. Lucidá, encyklopedický spisek,

wyobrazuje nám tehdejší fdosofii s astroloífií a powrami úzce spojenau. Utšenjší

jsau mrawné spisy o tyech hlawiuch ctnostech a ráj duše z lat. Alberta Welikého.

. Práwní jazyk w té period k znamenité dokonalosti dospl. Picházející zhusta do

zem Nmci pinášeli swá wlastní práwa, a tak dwoje práwa w eské zemi swj bh
mla, domácí a cizí. K prwním poísti dlužno knihu starého pána Rosenberského, ád
práwa zemského, ád eské koruny od Karla IV, kterýž wšak platnosti nikdy nedosáhl,

zwlášt pak Ondeje z Dube wýklad na práwo eské, jakož i práwa mstská (Brnnská,

Jihlawská. Kutnohorská, Pražská. Hradecká a j.), práwa horní konšelská a mšanská, i

jiodwržcná Sobslawská. Cizí práwa byla: Sasický ád (Sachsensj)iegel), práwa císaská,

práwa welikého msta Pražského, práwa manská (Schwabenspiegel), práwa Magdeburská.

Z kancellái-stwí oné doby zstaweny jsau nám mnohé listiny, wýsady, zápisy a t. d.

W okresu bohoslowí tento wk podáwá ti rozliné žaltáe, Wittenberský, Clemen-

tinský a kapitulní, ewangelia a ást prorok, snad to zstatek prwního pekladu^ celé

biblí, mimo to peložení nkterých spis sw. Augustina a Jeronýma, ei a wýklady

i romány duchowní z lat. peložené. Dležité jsau s strany slohu a ei žiwoty Xrisía,

sw. muedníkw a otcw aegyptských. Nejznamenitjší ale mezi prosaiky toho wku
jest Tóma Štítný, šlechtic na onen as dobe wzdlaný, národního jazyka pilný a mi-

lowný, kterýž newdk ueným tehdáž Latiníkm ') swé mrawnokesanské spisy esky po

mnohá léta spisowal, sloh sob zwláštní, prostý, jadrný, hebký a jemný utwoiw, dílem z

latinských knih ne tak pekládají; jako wybíraje, dílem pwodn skládaje.

Že ostatn hustá mhla powr wždy ješt na onom wku ležela, dokazují rozliná

bžná tehdy proroctwí a pro krále Wáclawa sepsaný sná od Wawince z Bezowé.

1) NaNliá w nejednom mísl swýili knili na newlídný saud urenýrh krajanw swýcti, ^'ešío (prý)

hijidic kntliij eské, a i dobré, snad chiiece, aby jen sami liijli múdii indiem." Ajindr |)ra\ví : ,.Fro-

ei pak rechnie a vcri ptjšiií na m, anebo hlúpi, jeito uše hyidie, jemni, nemohu sami rozumli, eí

pi£{ esky?" Por. Víýh. ze .Si. Lil. I, str. 638.
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V.

Spisowé oddlení druhého.
(1310—1409.)

A. SLOWESNOST.
a) Jazyk.

a) P r a w o t e n í.

1. Azhukotcnuk^aíieh abeceda slowanská, gla-

golitskau literau psaná opata Diwiše poruením

na pergamene okolo r. 1400. Rkp. w Stokholm.
Jména ten tato jsau : yls, htiky^ widi, glaffole,

dobro, gesl^ ziij^njfe, je/o, sem/rt, ijzz-e, t\ (jc, kako,

Indy, mysfyte, iiass, on, pokoy, rczy , slowo, frdo

(t. herdo), iiet (misto itk)^ frf, chyr, of, sslya, ci,

aric, ssa, ger, yat, ijus. Alphabetum rntenum na

menším pergamene jest bez wyswetlení, a špatnji

psané, [w Dobr. Gesch. str. 58.]

^) Slowástwí.

2. Bokemarius. Rkp. w bib. kapituly Praž-

ské, w 4. od r. 1409.
Jest to slowníek, složený ku prospchu mládeži

latin se uící, a snad bonifantm od dkana Eber-
harda r. 1259 ustanoweným. Psán jest latinskými

šestiniry potem 886. takto poínaje: Boh deus

esf, hoshcie deifas, sliroilel que creator atd. Z pedu
stojí spíisoby mluwení, kterých weršowati nelze

bylo. Poátek : Zpoicédzélt sicú modlitbu ald.

Obojí tištno we Sbírce nejdáwn. Slowník od W.
Hanky w Praze 1833, prwní na str. 27—53, druhé,

t. dialogi bohemarii str. 337— 355. Na konci ru-
kopisu stojí: Explicit Bohernarius per manum Mar-
tini dc Straz-nicz sub anno Domini M° CCC° nono
(wlastn podlé písma a dle domyslu Saf. a Pal.

jiltesten Denkmáler 1840 má býti r. 1409).

3. Bohernarius minor. Rkp. we. bib. w 4.

VIII. E. 7. G. 29.

Obsahuje 500 slow, z nichž prwní jest: Deus
bok. a poslední digilagus náprstek. U nho slowe
corvns icran, passer wrablecz, filomela slamtcz, si-

meiís opecx, , simea hopycze. Tištn, ale jen 132
slowa, w Sbírce nejd. Slow. str. 179—181.

4. Sequentionarius seu prosarum expositio

Mag. Conradi, licentiali in septem artibus.

Rkp. na pap. w 4. w bibl. kostela kapitulního,
psán rukau Bartolomje, pod znamením O. LIX.
Tištn we Sbírce nejd. Slow. str. 356—366. Tak
nazwané Prosae tu na slowo se w^kládají, k. p.
reddamus indawajniy, grates dieky atd.

5. Latinskoeský vokabulár. Rkp. na pap.

w 4. we bibl.

Zdá se býti toliko wýiah z bohemaria od r. 1409.

6. ROZKOCHANV Clenius. Vocabnfarius.
Tento spisowatel, Slowák, piln po 4 léta shle-

dáwal a scstawowal slowa latinská a eská w potu
3^485 podlé materií, užiw k tomu pomoci uených
Cechíiw, jichž jména w nadpisech nwadí, jako

:

Dr. Urbanus, Forianus. Johannes de (ialandria, Am-
brosius. abbas Opatovicensis (Neplach) a j. Obsa-
huje mnoho dobrých i nepodailých slow. Od nho
pocházejí jména planet Kralomoc Ju|)iter. Snirtonoš

Mars, Dobropán Mcrcurius , Hladolet Saturnus,

Qtitel Venus, od ctíti, vencrari, za kteréž ale pi-

jato jméno Krasopani. Rkp. a jen opis ze star-

šího, nalézá se w Rejhrad psaný rukau Piterowau.
welmi zbžn a neitedln, maje nadpis : Vetus ro-
cabularinm latino-lwlwmicum, temporibus Cnroli IV..

e variis ancloribus desumplum, ef a quodnm Clenio
Rox,kochany Shnro scu Sloirienin uno tolumine vru-
tm, in Ms. Vod. chart. Fol. i 4 savciil. sub lit. T.

l\. JI bibliulhecae monasterii S. Mariae Magdah-nae
RR. PP. Ordinis s. Fraucisci reformátorm Bruune.
Z toho rkp. jest Dobrowského opis \v Museum CV-
ském, odkudž i do tisku dán we Sbírce nejdáwn.
Slown. 1833 na str. 54— 104. Pozdji nalezl p.

Boek rkp. ze XIV století, a jen 4 listy, pak i úplný
z 15 stol. a sice spráwnjší než jest Rejhradskv.

7. WELE8ÍN. Slownik. Rkp. w Museum
w 4. ze 16 století.

Má nadpis: Lexicon pnrvum íafinobohcmicum e

Ms.cnriaceo saec. XIV. fin. Bibliuthecae Rmi fid. apli
Olam. N Auth.Jo.de Welessina Presb. Na hbet
stojí: Lexicon bohemicum 1300. Na konci psáno:
A já chci na to pestati knéhe Jene s WeleŠina.

Anno Domini efc.LVIII. (1558).Tištnw Sbírce nejd.

Slow. na str. 104—154. Rkp. tento welmi nei-
tedln psaný zasluhowalby srownán býti s piíiwod-

ním, a stáwali ho posud, w bibl. Olomucké. Zdá
se ostatn, že jest toliko w abecední poádek s wy-
puštním a pidáním nkterých málo slow, uwe-
dený Klen Rozkochaný.

8. Zlomek slowáe rkp. na pap. w 8. z XIV
wku, u p. Botka.

Obsahuje na 4 listech okolo 800 slow. Podobný
slowník Rozkochaného, wšak mnohem obšírnjší

a dležitjší.

9. Vokabuláí-ík krátký latinsko-eský o je-

dnom list, obsahující pres 260 slow. Rkp

z prostedu XIV století w 4. (u p. Boka).
Zaíná : Arduum pilné , Accidencia pihoivni.

Ambiguitas pochybení, autor mnoíilel etc.

10. Catholicoii magnum latino-teulonico-bo-

hemicum, rkp. w registratue Brnnské'.

Odtažená a umlecká slowce litern tu pelo-

žená, nebo nesrozumitedlná nebo jen opsaná, jako:

apprehensio pnrni pochop: siipersfitio. nastorna :

theologus, siratopisák atd. Tištn we Sbírce nejd.

Slown. na str. 174—179. Též w Praze: kalholi-

con, lexicon latinm, intcrjectis hinc et inde signi-

ficationibus germ. et bohemicis. .s. a. Rkp. 4. We.
bib. XI. D. 4.

11. JSotnenclator lalinobohemicus.

Obsahuje 1100 slow podlé jistých rubrik, jako:

de deo, coelo et temporibus anni; de aipia. de

piscibus etc. U nho slowe cacodaemou dvhna,

belial imek , satan nckosník, leuiathan ds atd.

Rkp. we. bib. Y. I. 1. n. 14. nunc XI. E. 4. Ti-

štn w Sbírce nejdáw. Slown. na str. 157—174.

jen wýbor slow.

12. Ánunijiuus lalinobohemicus rkp. we. bib.

Tištn w Sbírce nejd. Slown. na str. 181— 1>2.

13. Vocabufa latinobohemica, rkp. w Miis.

N. 197.
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Tištn \ve Sbírce ncjtl. Slowii. sir. 183—184.

14. Vocahular. lal. hohem. aii. 1394. 1398. fol.

17.-> — 176 rk|). wc. h\M. 1. U. 32.

15. Ihimini glossoirnii' rkp. XIV wí-kii 4o. wer.

bihl. IH. G. 20.

Itj. Vocahulftrium sace. XIV rkp. wer. l)il).VHI E.

28. (ol. iill. IIi;iii:i iial)C(lrnyi- X friitcv prut.

17. Vociilnilar lal. bull. .<. !i. saer. XIV. 4o. rkp. wer.

|)ib. Vin. G. 29. fol. 21—23. [nej.MaršíJ lišt. w Ilaii-

kowé sbírce.

18. Vocab. lal. boh. sacr. XIV. 4o. wer. bib. XI. E. 4.

num. 5. fol. 62—71. „Dens biioh X seininivus sú-

snéžje." Tiit. w Ilanknw Sbírce. >V témž rkp.

num. 8. fol. 92—3. oinenientia pístupná X vis

násile.

19. Jména eská, mužská a nkterá ženská od r.

1367. rkp. fol. we. bil)l. II. .\. 7. num. 1. Opis

tamže II. .\. 9. od r. 1,')10.

20. \Vol:nbnlái\ rkp. w bil), kapituliiiho ko-

stela Pra/.skebo w 4. na pap.

Obsaliuje 71)0 slow. z niihž prwníjest: detis, buoh,

poslední asious. iiUle(jije. On jmenuje bracbium />rt:f,

azella jiaíic. luimerus rdiii.

21. Latiiisko-eský sloicniek 5 listw , w
rkp. knihowiiy s. Wíla, kdci Alan se nachází.

y) Nápis y.

22. Náptstj na zwonech:
a) W Benešow od r. 1322 s nápisem: Welkij

uro lyly léla MCCC.WU.Wiz Kwty 184.5. str. 268.

h) W Peiici. panslwí Smeenskébo. od r. 1386.

s nápisem: Lela ho:,ilio * ;/i; * Ccc * osmdesát *

sešlého * pane bie * raa * zdai:,iti * len * lo ivo *;»

jeni je^t (obraz swatho). (W. Kwty 1845. sir.

268.)

d) Píslowí.

23. P. SMIL FLAŠKA z Pardubic. Sbírka

slarýcb pislowi. Rkp. w arch. Treboiiském z

drube polowicc XV století.

Tištna w Casop. mus. r. 1827. II. str. 63—70.
Wýb. ze St. Lit. 1845. str. 839.

b) Básn.

a) L y r i c k é.

a) Duchovni.

24. Poátkij písni, kteréž se w Betlém
tpíwáwaly.
Uwádjí se w poslilie IIusow (lišt. 1564 na listu

74) tmi slowy: „Kivií chodie na kdianie du

Betléma a trsecky ty, ktcix, zpieuaji: a) Wstall
jesl bh i mittcých stcú mocí; a opét ktoi zpicuaji:
b) Jesii Christe stédrý knieíe, s otcem, duchem je-
den boie fod nho samého složena); a opiet c)

kloi ipiexcaji : Natcitétc nás Christe zádúci
,
pane

tvla Ksemohúci, daj nám se w srdci poznati, bez
hrázy tebe (tebe?) aknti.^ Poslední z tchto tí
písní zacbowána jesl w rkp. wer. bibl. XVII. F. 30.

[wiz Rozbor I. 131. |, kdež nalezli i tuto píse: d)
Art cest pani hloz s Uláni maje pomoci jeji mi-
lost ald. 12 strof. W opisu ze XV století u bisto-

rioffrafa !.'o(ka, u nhož w opisu XV stol. w 4.

nalézá si; i tato stará píse církewní: e) Bu po-
idraircno svaté bozic tlo

, jenž se z isté dieirhy
narodilo, a pro ny hiesnie nn krizi pnélo ald.

25. Osmnácte písní nalézá se pi modlitbách

nejstarších rkp. wer. bib. XVII F. 30 ze 14 stol.

.Mezi nimi jesl také : Stála matku bohsiitrá podlé
kiize plativá, když visiese syn jcji ald. kteráž i

w jiném rkp. též bibl. 14 slol. XVII. A. 18. num.
3 slojí, poíiiíijíc : Stase matka bozie zalostici. We
>Výí). ze St. lit. 1845 str. 321 tištno odtud 6 písní.

26. Carmen lalinobohemivunt cle.

Poíná: Cannrn pracstct dens coeli, v niníbij

to byl rozum celý, describcndi pária etc. Rkp. 1107
in Alba a(|ua psaný, nyní w .Mikulow, w nmž
nalézá se zlomek kroniky Prokopa, písae Staro-

mstského.

27. Modlitby we weršic/i k pann Marii

(jedna bez weršil) w rkp. knih. s. Wila.

Pi .Manu. kdež i odpowídání a werše o sw.
Dorot. 7 list. Z tch tištno we Star. Sklad. III.

Wzijváni panny Marie, sir. 167-174; hvzda
moi-ská, str. 121—122; Dorota panna, sir. 122-128.

b) Svtské.

28. Staroeské milostné písn z XIV a XV
století.

Sem náleží 1) Tajená láska wrnjší, poínajíc :

Devo se listem odívá, z rkp. XIV stol. Wídenské
c. k. dworské bibl. Cod. Theol. 844. Tištna p.

Palackým w as. Mus. 1827. IV. str. 3. ^Ve Wýb.
ze Si. Lil. 1845. str. 961. 2) W též bib. mezi theol.

rkp. pod num. 790 na pergamene w 8. ze XIV slol.

jsau latinské borae canonicae, psané pro jeptišku

u s. Jií z rodu nynjších hrabat pánfi z Kolowrat,

od njakého kanowníka. Tu semotamo ze swt-
ských písni zlomky owšem nemístn wctkány jsau.

jako na listu 82 : Má milá zmileliko, zbledlo tvé

líko. Na listu 184. Stcét se toí jako kolo, ne-

jeden má nadje mnoho, a druhý píijda zbavi jej

toho. Na listu 191. Hospodine ra pomstili toho.

kloz miluje falešn koho. Na konci : Ach kak icelmi

holi, kdež Irdlem hlavu holí; a tcšak wiecc bolí,

kdei- milá jiného zvolí.

29. Básn ti milostné z XIV wku.
Prw ní poíná se w puw. prawopisu

:

Milly jasný dni proczs tak nekvapil

7.es mi mého klevelniczka zbudil atd.

[sedm strof w opisu XV wku w 4.J

Druhá s poátkem :

Poznalf gsem sliczne stvorzenie

Gemuz v svielic rovné nenie atd.

slrof 11 též w o])isu z XV wku.
Tetí zaíná: Gyzt mne trsse radost ostatca.

Gizt mne vssie vliechi stanu

Srdcze v tužebné krvy plava
To vssie pro mu milú zadmi.

\\v trojím oddlení; každé sesláwá ze 3 ástek
t. versus, stropbus a semitonus; w celku obnáší

96 weršii. Opis z XV stol. w knihown kap. Olomuc.
Nowý opis wšech tí písní u nálezce jich p. Boka.
Zwlášl tetí píse plna jest horaucích a nžných
citu, a podlé formy saudili lze, že skladatel znal

wlaské písn wku Pelrarchowa.]

30. Prostonárodní eské písn 7, XV stol.

w knih. archivu Teboského wc dwan rkp.

w 8. psaných w druhé poiowíci XV století.

Jedna mezi nimi má nápis: Cancio Zavissonis

de amore. Palacký domýšlí se, že lo jiný kdos, do

pozdjší epochy náležející, než slawný Záwišez Ro-

senberka. Z tch tištny: (1 Píse veselé chudiny,

w ("as. Mus. 1827. I. 17. na str. 20. 2) ^SHáze
vrné lásky. 3) neohrožený milovník. 4) Otrapy

lásky. 5) liovná láska. 6J Wázané. 7) Zlomky ti

písní. Tamž IV. str. 5—8.
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^) R o z p r á w n é.

a) Diichoirní.

,'i 1 . Lecjenda sw. apoštolw (zlomek). List

nu [KTgam. \v c. k. dworské knih. \ve Widni.

Siowuáwá se^ prawopisem zwlášliiíni s Alexíiii-

(hidiin. proež Saf. aPalacký do XIV.stol. joj položili.

Obsahuje toliko 76 weriii, poínající takto: i\injs

iricniiivli z-z-ijrdcci shinj (neníž wriiýchsrdec žíznij

;ild. "Tištn w Dohr. Gesili. d. Lit. II wydání na

str. 103. To druhé Ilankaii w Star. Sklad. IIL

251—255. Pak wc AVýb. ze St. Lit. 184.'í. na sir.

1143.

32. Dwa lístky pergamenowé zdola osl í-

zené, kteréž na deskách knihy nalezl p. Do-

minik Kinský. Jednají o Utrpení Páné.

Zlomek ten tištný w Dobr. Liter. str. 113. Pak

wv AVýb. ze St. Lit. 1845. str. 1147. Prawopis z XIV

wku. Poíná: Mnyc slebu olcz-ye zfjijdiiane atd.

33. Legenda o dsili tisících njtíiich.

Nalézá se pii rkp. Passionalu od r. 1395 u ]).

Schiinherra \v Praze, též we we. blbl. XVII. E. 7.

pi modlitbách. Poíná

:

Když po božíeni uninení
po slawném jeho wzkiíšení

i na nebe powstúpení
za Adrianowa císastwa
bieše ješt málo kesanstwa atd.

n w kniliowne kláštera Krenismunsterského w Ra-
kausích N. 74. w 4. Tištna pii prwníni^ wydání
Passionalu okolo r. 1470—80. Pak w Cas. nius.

r. 1840. sir. 289.

34. Prokopu sio. iiícot.

Rkp. Av knihown Lobkowické, wiibec nazwaný
Hradecký, proto že w Hradci Králowé nalezen byl,

146 listu we 12. na pergamenu z poátku 14 sto-

letí, a samo skládání starší jest, jakož znáti z mno-
hých rýniftw a opuštných nkterých weršuw. Dti-

rich we swé Bibliotheca slawica nkolik weršiiw
tisknauti dal. Celá legenda 1106 weršíi obnášející

tištna w Star. Ski. L str. 1—51. Pak we Wýb.
ze St. Lit. 1845. str. 181. Mimo Prokopa týž ríq).

zawírá ješt jiných deset kusi.

35. Dewatpro radostí panny Marie.

Z téhož Hradeckého rkp. tištno w Star. Sklad.

III. str. 1—27. Obsahuje 555 weršu.

36. Sedm radostí panny Marie, 911 wersii.

W rkp. knihowny kostela sw. Wíta pi Alanu,
odkndž tištno w Star. Ski. IL str. 49—91.

37. A'a íiebe wzetí panny Marie, 553 wcrše.
Z téhož rkp. od sw. AVíta tištno, w Star. Ski.

IL str. 91—117. Jiný opis^ w rkp. P. Hanky z prwní
polowice XV slol. SViz as. mus. 1832. str. 148.
pod nápisem : O skonání králowny nebeské.

38. Plá sto. Marie, wcršfi 428.
Z rkp. Hradeckého tištno w Star. Sklád. IH.

str. 61—81.

39. Zdrúwas^ 124 wcrše.
Z téhož rkp. w Star. Ski. L 107—113
40. Umuení páné aneb pašije, werš 697.
Z téhož rkp. w Star. Sklád. lILstr. 27—61.
41. Skládání o utrpení. Rkp. na pap. w 4.

w knih. Randnické 43 listíi w 4. prwní chybí;

asi 1450 werš rýmowaných.
Jest nábožné rozjímání o utrpení Ježíše Krista na

spsob modliteb. Autor prawí na konci : Podlé mé
irienj rozuma iczdl sem lémlo ktiííkám summa.

42. Maria Magdalena, weršíi 1009, z Hrad. rkp.

AV Star. Sklád. II. tištno na str. 1—47.

43. Jan apoštol, weršfi 40, w rkp. Hra-

deckém od jiné ruky, odkudž tištno w Slar.

Sklád. II. 47—94.
'

44. Legenda o dtinslwí Krislowe cíli Je-

iíšoiro mládí.

Tuto se poínají dobré knihy a welini užitené
každému wrnéinn kesfanu o božieni narození a

boží ndailosti, jako je na .swt pebýwal s ži-

doušaly ws\vý(é) ndadosti, í které jest diwy inil
ped židowaly, jižto jsií jlio ziece chtli též diwv
initi. Rkp. we. bib. XVII. E. 8. fol. 40. b. Tiší.

Wýb. ze Star. Lit. 1845. sir. 387 sld.

45. O bohatci, w témž Hrad. rkp. kdež po-

slední stránku ísli jíž nelze, wcršií 325. Ti-

šlno w Star. Sklád. I. 113— 128.

40. Anzelmus, weršíi 814. Hoznilanwáni mezi

Anzelinein a pannau Marií o nlrpení Kríslow.
Z rkp. sw. AVíta (pi Alanu) tištno w Star. Sklád.

m. 128—167. AVe we. bibl. jest rkp. z XVI wéku
w 8. pod sign. XVII. H. 11. Tuto se poíná An-
zelmus , kterak se jemu zjewila Alaria matka iiožie.

47. Zlomky epických básní. Rkp. pergam.

1 celý a dwe píilky lislfi w mal. fol. w mu-
seum, z poátku XIV wkn.
Hankau nalezeny w spusob praužkíi k npewnní

šwíi jiapírowého rukopisu použitýcli, z nichž 1)

obsahuje známau ze starých legend |)0\vst o Ju-

dášowi Iškariotském, kdež básník pinišuje zpráwu
o zahubení Pemyslowcu. 2) Druhého zlomku ob-

sah nelze urili. Popisuje tu lowy. hody a sntí

se krále s neznámau díwkau . a narození syna

:

jmenowáno tu msto .Mohu, eka Alohan (Mayn) a

potok Cíha. 3) zdá se, že báse obsaho\\aIa skutky

apoštolské^ dle nowého zákona. Tištny j»au po-

spolu w as. mus. r. 1829. III. str. 56—70. pak

w AA'ýb. ze Star. Lit. 1845. str. 169. sld. Aložná, že

tyto ti zlomky a s nimi twrtý (num. 31.) nále-

žely k jednomu celku, spisu nyní již neznámému,
jenž njaký cyklus djin prwokesfanských obsa-

howal.

b) Sirétské.

48. Alexandreis. Zlomky.

První zlomek jest w rkp. we Ibl. w kmhown
sw. AVíta w Praze, odkudž tištn w Star. Sklád. II.

str. 151—264; obnáší weršii 2461. DriduJ zlomek

z rkp. psaného na konci .XIII nebo poátku XIA sto-

letí, obnášející 347 ucršii. na ihvau listech pergam.

\\ 4. .slaužiwších za obálku akliím mstským od

r. 1558. w archivu Budjowickém : nyní w museum
Pražském. Obsah ^jest zrada Nabarzanowa nad

Darieni. Tištn w Oas. mus. r. 1828. 111. 86—96.
Teli zlomek nalezen Hankau na desce jedné knihy

we. bibl. kdež k npewnní wazby jedné inkuna-

bule slaužil: obnáší 160 weršii. též ze XIII století,

a jinau rukau i jinan orthografií než pedešlý zlo-

mek. Tištn w as. mns. r. 1828. IV. str. 110— 114.

Chrrlij zlomek nalezen w Budjowicích. jednoho
omiatu i ruky jako^ zlomek druhý, obsahující 342
werše. tištné w Cas. mus. r. 1841. str. 73—90

péí prof. Kaubka, a s pídawkcm na wyswtlení
od p. Hanky tamž na str. 337

—

340. Ptilij zlomek p.

Sa(aíken> u knihwazae nalezen na praužekácii
knih), jím nazwaný Jindicho - Hradecký, weršíi

487. Posud tedy známo 3761 weršu (tetího zlomku
nkoliko werš se ztratilo); jest to dle domyslu
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|). Hanky asi LMwTtý dil colé liiísii, kteráž, nokoli

wt-kt-m pozdjší nt-ž Kntlodwoiský rk|)., zacliowala

nám prastaré formy jazyka, a má tudy nesmírnau

(cnn. Patrno. že na zaátku XIV stol. již rozliné

od selie rozdílné pretwary té básn w obhu byly.

Wšecky zlomky tištny we VVýboru ze Star. Lit.

1Š4.=). na str. 170. pak Í07t sld.

49. Piseii o Štemberkotri^ rkp. arch. Te-
boského z druhé polowice \V století.

Složena zdá se býti ku konci XIV století. Tištna

w as. nius. r. 1827. I. 17—19.

50. Dalimil.

Pod tim jménem známa kronika rýmowaná. oby-

ejn Dalimilu piipisowaná, ponwadž Hájek w po-

znamenání historikuw užitVch také jakéhos Dale-

miln Meziiikého, kanowníka kostela Boleslawského

klade. A wšak skladatel té kroniky zdá se býti

njaký rytí. klerVž. jak sám prawí. kroniky Bo-

leslawské se pidržel. Zawiel s\\aii historii s ro-

kem 1310. neb jak myslí Dobr. s rokem 1314, do

kteréhož roku mnohé rukopisy sahají. Událostí

posledních swdkem oitým byl. k. p. na boj mezi

echy a Mišany r. 1.309 prawí sám. že se z msta
díwai Kronika ta opisowateli wclmi promnna
byla, z nichž mnozí k oslaw tch rodin, kterým

ji z platu opisowali. wšelico pidávvali, jiní opt
nkteré staré a jeho wlastní neprawé události opra-

wowali. tak že dvvojí recen;ií jest, starší a ndadší;

ona mylnjší, tato oprawenjší. Takowý spráw-

njší rkp. jest w bibl. Fiirstenberské, a který Pelcel

ml. Ostatn známe posud jen zlomek, 2 listy perg.

w 4. rkp. z prwní polowice XIV stol. w museum,

wšecky jiné rkp. nesahají pes poátek XV stol.

Jeden rkp. wc we. bih. w swazku Collectio chro-

nirorum \V. D. 6. str. 643. Jiný na .Strahow, 11

kapitol [klade slowo sirl místo nynjšího rada.]

Wydal tu kroniku tiskem nejprwé Pawel Ješín,

srownaw sedm rukopisíiw. s nápisem : Kronika

stará kláštera Boleslawského o poslaupnosti knížat

a král eských, rozliných píbzích, diwných
promnách a slawných národu eského inech, od

založení téhož národu až do Jana Lucemburského,
woleného krále eského, poádn a rozkošnými

rytmy wTprawující. Xyiií poprwé pro obecné dobré

wiibec na swtlo wydaná. Wytištná w .Starém m.

Pražském u Dan. Karla z Karisperka. w 4. [Na

koncij: L— I*. 1()20. 25 dne msíce erwna. Ledwa
wyšlá hned spálena jest až na 6 wýtisku. Po druhé

wydal ji Faustin Procházka pod nápiseni : Kronika

Boleslawská o poslaupnosti atd. >V Praze 8. 1786

ti J. Jozefa Diesbacba. srownaw 4 rukopisy s wý-
li>keni Ješinowým, a opatiw ji grammatickými a

hislorickými poznamenáními; toliko škoda, že jazyk

její obnowiw zpytatelÍMu eské ei newdk uinil.

Spráwnji ji wydati p. Hanka obmýšlí ; z jehož

rk|». wýjimek tištn w >Výb.zeSt. Lit. 1845 str. 83.

Do nminy peložena rýmem w rkp. 1389 w bi!)l.

kapilidy Pražské : opis nowý w Museum. Po druhé
bez weršíi . kterýž pewod Jeroným Pcz podlé
ndadšího opisu Cliristola Holmanna (f l.")34) w dru-
hém Tonm swých Serpt. rerum Auslr. sir. 1014— 1111
wylisknauti dal. .Mnohem starší rkp. widl Dobr.

r. 1796 w Kezn, w kláštee sw. Enuncrana.

51. ^\ šliké historické písn na wzor kro-

niky pedešlé složené a k nkterým opism
jejím priwtjené. jako :

1. Turnaj neb klání (1315) mezi Rudoltowými a

Wénkowými panošemi . již w Ješinow tištné.

Ftirstenberský a Ceronniho rkp. mimo to obsahují

2. Tažení krále Jana proti hrabti Matji z Tren-
ína (1315). jen 31 weršu poínajících takto: Pi
lom ase w Moraw zle s djieše, atd.

3. Uiléma Zajíce hrdinské skutky (1519), 40
weršu, kterau Lupá jmenuje canlio, (piae eo tem-
pore fuit in ore hominnm celeberrima.

4. Rocení e.ských pánu proti Janu (1316).
5. Plichta z Žerotina (1319).

6. Král Pemysl Otakar a Záwiše, ze starého rkp.

s |)oznamenánimi Dobrowského tištno w Cas. mus.
182«. I. .53.

7. Milénia z AValdeka smrt (1519), we Fiirstenb.

a Lobkowickém rkp. Tišt. w Star. Ski. V 243.

8. Jana krále dobrota, kterýž kon wozkowi pri-

páhl. Star. Sklad. V. 241, z Lobk. rkp.

9. O Janu králowi rkp. z kterého 140 weršii

zachowal Prokop Lujiá we swé historii o eis.

Karlu IV. na r. 1346. kdež bilwii n Krešak (Crcssy)

popisuje : Klimbore mladý, prawíf krátce, pomni
žes ml dobrého otce atd. Z tchto kusii 1. 2. a

8iný tištny we Wýb. ze Star. Lit. 1845. str. 103 sld.

52. Básníci roditi.

Nkteré rodiny nalézaly swé zwláštní zpwce.
Paprocký w knize o Stawu panském sir. 285. uwodi
wíce takowých weršu ze staré kroniky o Kauni-
cích ; též w Zrcadle niarkr. morawského na str.

410. Týž Paprocký prawí w Diadoch. 254.. že we
spisí"ch Tobiáše Kriwojena Budka z Falkeuberka,
dkana w Zati r. 12ti9 nalezeno proroctwí Libu-

šino uinné na Líbin dwoe; ale weršejím iiwe-

dené jsau bud weliiii obiioweny, bud nowé, jako :

Widim tamto icrclt Jifoirej,

Wéleh, íef není ja/uirej,

anobrí rcnil zlata plnej atd.

y) Dramatická.

53. Hrob boží, podlé lat. Omnipolens pater

altisime ad inoniimentuin venimus.

Nachází se w rkp. we. bibl. s notami hudebními.

Dle orthoffraí'. sahá do poátku XV století neb konce

XIV. Tištna w Star. Sklad. III. 82. We Wýb.

ze Star. Lit. str. 419.

d) Nauné a mrawné.

54. O postaw a mrawich lidských w rkp.

latinském archiv. Teboiiského, psaném na poátku

XV stol. obsahujícím cwícení rhetorická, for-

muláe a j.

Ppíná: posluchajle wšicluii toho a t. d. Tištna

w as. mus. r. 1S27. HL str. 9—13. Též we Wýh.

ze Str. lit. 1«45. »\r. 957.

55. Desatero kázanie boiie, weršíi 1195.

W rkp. Hradeckém (nyniw Lobkowické knihown

w Praze),

Jiný zlomek rkp. w Museum (w. Cas. m. 1840.

str. 406). Tištno w Star. Sklad. L 52 — 107. We
Wýb. ze St. Lit. 1845. str. 231.

56. Propowédi w Kronice Pnlkawy.

Nalézají se rozliné propowédi rýmowané w této

jeho kronice, jako jsau we wydání Prochá/.Uow

na str. 130, 164, 169, 194. 234, kterých iijakan

sbírku autor ped sebau míti musel.

57. Hada otce k synu, we werších.

Nalézá se w rkp. Raiulnic kéin, pi skládání o

utrpení, pak we we. bibl. odkudž tištna w Star.

Ski. V. 153—178. Zawírá wýborné nauení. Též w
mus. rkp. z prwní piile XV stol. s nadpisem: Olec

I
niúdrý swému synu radí, snad též od Smila Flašky.
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W. as. imis. 1832 str. 148. Tištéiia též we VVýb. ze

St. Lit. 1845. str. 910.

58. Nowá rada., kterau složil Jan Smil Flaška

zjPardubic r. 1395.
Nalézá se pi kronice Boleslawské od r. 14.59,

\i Zeberera, majíc lento zaátek: Král hic len asu
jednoho a t. d. Wšehrd w IX knize swých práw
iiwodí z ní 104 werše. W rkp. niiis. z lni pol. XV
wku též celá jest s nápisem : „Polom se poíná
notrá rada, jesto j)ati SmilFlasha ji skládal., mnoho
w nié ruzmnného uslystle., kdož, loto ísli Inidii., lo
zwié coít radí.'-'' Pak po poádku wždy jedno twer-
nohé zwíí-c a po néni zas pták radu svvau dáwá,
což 42 list obná.ší, zawírá pak tmito slowy:

„Skládáno jesl loto prawenié
Tisíc let od boziého tiarozenié

Pána milého Jesu Christa,

W tom potu kdy'i se psacím ti-i sta

Devadesátého páté léto,

StalF se jest konec ei této :

Kdoí lémio knieíkám jména íádá.

Protož wéz ze slouú novrá rada.^

\V. as. inus. 1832. str. 149. Tištn we Wýb. ze

St. Lit. 1845. str. 850.

59. O pti studnicech hiec/m (srdce, bo-

hatstwie, chudoba, soba zlá a towaišstwo

nectné, obyej), dwa listy w rkp. kost. s. Wíta,

pi Alanu.

Tištna w Star. Ski. L 128—140. Prwních 45

werš srownáwá se s Bohatcem. Rkp.w knihown
knížecí Lobkowické, jenž obsahuje tyto 4 kusy

:

1) /*jfíff/rt aneb neustawinost, tištno w Star. Ski.

III. 92;^-7. Poíná: divvným smysleni asto blúzi atd.

2) e jinocha mladého, tištna w St. Ski. III. 101.

3) e kmete starého, tištna tamže str. 103.

4) Smrt, we 20 tyrweršowých strofách, tištna

tamže str. 97. Ti prwní kusy^tištny též jsau we
Wýb. ze St. Lit. 1845. str. 381 sld.

60. Spor duše s tlem rkp. perg. XIV stol.

wer. bibl. XVII. A. 18. num. s.

Kdež nacházejí se : Hodinky sw. Marie, pašije. Pí-

se. Kterak mají etc. Wýklad Modlitby. Tištn we V\ ýb.

ze St. Lit. 1845. str. 307. Dle slohu a' werš zdá se

pocházeti od téhož autora co Prawda,^*Rec jinocha
mladého a kmete starého w pedešlém num.

f^ M r a w o k á r n é,

61. O prawd W rkp. Cerroniho na perga-

mene psaném.
Tištno w Star. Ski. V. 233—237.

62. Sayry o emeslnících (šewcich, zlých

saudcích, kowáích, sládcích, lazebnících, ezní-
cích a pekaích).
Z rkp. Hradeckého tištny Tomsau w knize : Uber

die Veranderunff der biihm. Sprache 1805. str. 67.

Opt w Star. Ski. II. 117—144. též we Wýb. Star.

Lit. 1845 str. 211 sld.

63. Safyry o pebojnícich ^ wražedlnících,

lakomcích.

Jediný list w knih. Pražské, poínající: Hoe
bude tmto lidem, jeni pijma kest uiní ::e Židem.
Tištn w Star. Ski. IL 144—151.

64. Swár íDúdy s wínem., z rkp. w Museum
prwní polowice XV wku.
O nm p. Hanka zpráwu dáwá w Cas. mus. r.

1832. na str. 148. domýšleje se, že spisowatelem

jeho jest Smil Fiaska. Tištn jest tamže na str.

150—164. we Wýb. ze St. Lit. 1845. str. 927.

65. Sedmecílma bláznów, z rkp. knih. ko-

stela sw. Wíta, (pi Alanu).

Tištno w Star. Ski. UI. 105—113. Wýb. ze St.

Lit. 1845. sir. 833.

66. Podkonie a žák (satrapa el scholaris),

w rkp. wer. bibl. na pap. w 4. kdež i rada

otce se nalézá.

Jest to wtipn sepsaná hádka mezi podkoniem
(štalmistrem) a studentem ili žákem, w rvnnch.
Tištno w Plzni 1498. Po druiié w Star. Ski. V.
17S. kdež tištný necelý wýlisk starý s rukopisem
srownán, a kde co lepšího, wvbráno. Posléze we
Wýb. ze Star. Lit. 1845. str. 943.

O Aesopowe' bajky.

67. O lišce a dbámt, w Hradeckém rkp.

weršii 96.

Tištna w Puchm. Sebrání básní 1795; pak Tom-
sau w knize iiber Verand, d. b. Spr. 1805. str. 72.
Po tetí w Star. Ski. I. 212. Pak we Wýb. ze St.

Lit. 1845. str. 227.

1]) J i n o t a j i t e 1 n é.

68. Alana z> Ryselln allegorická báseíi o

mrawne'm obnowení pwodní dokonalosti Mowka.
Rkp. knih. s. Wíta na pap. w 4. kdež nalézají

se i jiné kusy k. p. lat. eský slowníek atd. Bás»'
uwedená obsahuje 18 list a 1527 werš, poínajíc:

Alan byl jest mistr asný atd. Tištna w Star.

Sklad. L 140—210. Wýjimek weWýb. ze Star. Lit.

1845. str. 790.

Pozn. Alanus ab insulis neb z Rysselu nar. 1114.

f 1203. byl cisterciák, w Clairvaux. slowiitný filosof,

který mathematický náwod neb spsob do filosofie

uwedl, muž uený a mrawností wážný. Mimo jiné

spisy (k. p. planctus natnrae t. nad prawoslí lid-

skau, elegiae, proAcrbia etc.) také tuto báse la-

tinskými šestiniéry pod jniénem Aniiclandianiis w 9

knihách složil, z jehož smysla eský náš neznámý
básník, jakož prawí, swj složil a o jiirození

wyložil.

c) Romány a zábawné spisy.

69. Tristram, báse romanlická, složená od

Tomáše z Erccldovne píjmím rýmae w .XIII

století, a sice pwodn anglickým jazykem.

eské peložení jest mnobeni kratší, nepochybn

podlé nmeckého snad podlé (íollfrieda Slras-

burského, jenž okolo r. 123'^ kwtl.
Kdo ale byl i)ckladatol eský. nepow(k)mo. Rkp.

máme dwa: Miuorilský od 1449 obsahující pcs90tl()

weršíiw, nyní na Slrahow. druhý Slcdvhobnský od
r. 1483. kterýž na žádost J. Excell. p. hrab. z Ko-
lowrat, tehdáž ncjwyššího purkrabího zprostedko-
wáním J. ()s\\. knížete MclIcrniclKt pro eské Mu-
seum z král. šwcdské knihowny s jinými nkte-
rými spisy do Prahy pinesen byl. P. Hanka (d)a

rkp. piln srownaw. opsal (Rkp. w Mus. 994.) a

^^ydal ji\i pod nápisem: Starob) lá Skládanie díl IV.

Tristram wcliký rek. báse iudiuská Xill wku atd.

W Praze u Bohmn. Ilázc 1820. 12. sir. 409. mimo
reirist. a wyswllení shnv (7 lislii). Tato na sku-
teném píbhu osnowaná báse wyslawuje Tris-

frauia (t. prudkého, tak nazwauého pro náružiwau
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milost k Isal(l) ro udaliu-ho linlinn. h wimiiiMio

inilowníka. >V clo.^li iilM-iiá k íliiii. [W. L'a».

iims. l<4ti. str. 277. ihviilm >(l)fskt'lu>.|

70. Tandariiiš, jKKlobné ryliískii liislorie

7. asu krále Arluše, w rýmitli. Z \v\\oí Slok-

liolniskolio rkp. w nmž Trislrain, wydal Hanka

\v Slar. Ski. V. 1— 77. \N ýjiinek Ave Wýl).

/. St. Li(. Ihib. str. 82(). Aowý pepij! w mus.

iium. 969.
Jest i ona pfiwodu anglickélio, od m-ziiánu-ho

kohos do eštiny pieložeiia. Mer.e \v ikp. od

o|)i»o\vatelf mistra Jana ieeného (lel)sa aneb snad

již od ijiedcšlycli opisowateln na mnoze zinnény.

i Dalimiln Zebereiow rkp. jest laké Tandariá.še

opis. a sice mnohem dokonalijsí.
^

71. TKADLKCEK LI U\N ÍK. rnwodni roz-

nilauwáiii niexi /.alobiiikcm a ne.šlslim pro /.Irálii

milenky.

í-nd\vík Tkadleek a milenka jeho Adhka /.ínví

bvli \v prnní polowiri XIV \v»-kn. n dwora owdo-

^\v\^' králowé Al/.bt-ly w Hradci Králowé. Bjla

.\dlika krása swho wku, ])ro kleran/.lo, když se

za jiného prowdala. Tkadletek hoíckowání s\vé

iieukojiledln poal, a milenku swan. krásu i einosli

její preni swýnt . jež od jména swélio lunkem
lkadlco\vsk\'m nazýwá, zwnil. Kniha ta zname-

nitá jest pro jadrnost a obratnost jazyka. Pelo-

žena a Avydána jest nmecky, s poátkem: llienach

volgend etMcIie tzinnale kluofcr und subtiler rede

nissen atd. hned mezi prwotisky nmeekými. \\\.

Dobr. Lil. II. Aníl. sir. 15H.] Rkp. jeden na Slra-

how pi kronice Trajanské Tristramu a Dalimilowi.

kdež chjbi na|)ied list. a w zadu nkolik : jiný nowý
n Dobr. nyní \v mus. Ti.šlno po piwé Ilankau pod

jménem : Slarobviá Skládanie. památka \IV wku,
TkadUek. W "

Praze 1824. 8. dwa dílce. sir. VIII

a HM. II 106 Wýjimek \ve Wýb. ze Si. Lit. 1845. str.

G25.

B. íiÍMSKÁ LITERATURA.

72. Cafonutnj mrmropisy latine a esUy, 25

lisl w rkp. s. Wita pi Alanu.

Jsan to disticha Catonis moralia, zdá se podlé

nmeckého: Ein .Meisler Cato \\;\s gcnannt atd.

pracowané. Jiný rkp. \v bib. we. od r. 1409. w 4.

XVIII F. 50. Dwa rkp. u p. rytíe z Kenbcrka.

jeden na pcrífamen w 16. Poínají s knížky

mistra Katnna atd.. z nhož Voigrt \ve swýeh Ada
Lit. na sir. 1.32— 153. a Dobr. we Slawínu ástky
nkleré ti.skem wydali ; druhý \ve Fol. od r. 1445.

Opt jiný Avc Slrahowské bii), a u Cerroniho. M'y-

lištnv jsan Iv mrawopisv lat. i esky podlé rkp.

í\v. VVíta Hankau w Star. Ski. UI. 114—250.

C. HISTORIE.
a) Kroniky.

73. Marlimiani nebo le'pe Marliniani, proto

že na díle >vzata jest /. píbh Mariina Pohnu.
Byl on dominikan rodt-m z Opawy , zpowdník

a kaplan pli papežúw, lenienla IV, ehoe X, In-

nocei-tia V, Jana XXI a Mikuláše III, od kteréhož
dostaw arcibiskn|)st\ví Gnznnské, když jeho na-
stanpit jel, na ccslé w Bononii umel. Kejwlší díl

té kroniky skrze Beneše z Iloowic peložen jest

z nmecké, klerau sepsal Jakob Tniuqrr von Kó-
nigshofen^ knz w Štrasburku r. 1386. a Schiller

wydal w r. 1698, posledních |)ak 11 listíjw ani s

Martinem ani s Twinffrem se ncsrownáwá. Kkp. psa-
ný per nianus Pauli de Radnic r. 1400. w 4., n p.

rytíe z ISenbcrka, w nmž cesia .Mandevillowa od
r. 1445 a kronika o Alexandrou i se nachází. Jiný

necelý opis taniže w 4. na pap. z pojowice 15 wku.
obsahuje ástku druhého oddlení t. jedenáct ze

dwaun)eeítma králiiw wylených, pak dw zpráw
zbhlé se totiž swlská a duchownie. 2'/,. listíi

:

l)Otom následuje wytení biskupu 14'/. lislii. posléze

teli oddlení o papežích až do Jana XXI. listu 95.

IVa konci psáno: až dotad evplicit. Opis ten pra-

wjší jest než tištný : nebof o Gelasiow i papeži N.

53 w tištném prawí se, že |)oruil j)ijímání pod
obojí spus(d)an, ehož w tomto rkp. není. Rkp. mus.
num. 559. Tiskem wyšla w Praze r. 1488. Poíná:
i\(ifcz-aji psáno lalin ir mnohých knihách atd. 1'roloi

já l>eni'š i Ilootric rijlir Z.áiiiorslii) esh e pe-
hládáin z jiných Uronik, jviio Kusebins a Mar-
liniis a Vincenlius vdhifi síi : a s jiných knih ni-

hlcré ircinjeílo súmn THijro:,umnjsí ísti i jiným
ti Id.

Twingcr nm. takto :,, Ilervmb will icb JacobTwin-
•jer von Kiinigshoven ein Priesler zu Slrosburg
durch den lezgen willen vs den Croniken, die

Eusebius, Martinus und Vincenlius gemacht hant,

vnd AS andern biichern zn tiische scliriben elliche

Ding, die mich aller viirnemest vnd liistlich dun-
kent" atd.

Xa konci slojí : „ Léfa tiarozenie boíieho

MCCCCLXXWIII. Sliviiáuá seMarliniianij, aneb ja-

hoí nhlerí rikaji iinshá kronika len pálek ped
SIC. Wáclawem, a lo ir Slaréni Mslé Pražském.^''

Podruhé wyšla toliko ástka s nápisem : Kronika

|)rawdiwá a žalostiwá o Trojanské wálce atd. od
urozeného p. Beneše rytíe z Iloowic. Nyní w no-

w wylišlná w Praze 1666. w 8. Jakož djepis
ta knilia nemá weliké ceny, obsahujíc pemnohé
hájky a frašky. Sem tam i hluboce pozdínd pe-
kladatel; tak k. p. w puwod slojí, že Salomaun
panowal nad Židy, a Beneš peložil : nad nmec-
kými lidmi. Ostatn sloh plynný, jazyk istý, sro-

zumitedlný, bžný, a tudy kniha skauniateli jazyka

wždy díiležitá.

74. Kronika o ímských císaích, z latiny

peložená Wawincem z, Bezoicé (nar. 1373.

;- 1455).
Rkp. na pap. w 4. we we. bib. Pražské XVII J.

47, též XVII F. 47. lisl 124. w 4. Po. Ke cti a

chwále otce wšemoh., ol nhož wšecka moc etc.X
len papež. byl wýmluwný w sw. písm etc. W pcdml.
prawí, že požádán od Jana z Eyzend)erka, komorníka
krále Wáclawa, kroniku tu z kesfanských, židow-
ských i pohanských kronik s robotnií pilností a

pilnú robotností sebral atd.

75. Pulkawý Kronika.

Sepsána jesl na rozkaz Karla IV s wynecháním
wšech básní a babských powídack, aby mli Ce-
ehowé pi lení píbh swé wlasti a skutk swých
pedkuw na em spoléhali. Kdo ji sepsal a kdo
peložil? — Pelcel myslil, že hned esky psána

byla, což z nadpisu jednoho exempláe zawíral. Na
rkp. kižownickéni. kterýž tam widl w r. 1736
Theod. Ant. Rosenthal jinak Taulowský z Taulow,

ku konci stálo: „Et sic est finis per Joannem de

Janstorir." Na kraji pak mladší rukan: „Idem D.

Joann. de Janslorff hoc volumen continnavit post

Pnlkavam usque ad annum 1525. Na lo následují

píbhy nkteré od r. 1435 až do r. 1503, k nimž

opt ndadší rukau (snad Beckowského) pipojeno
poznamenání toto: „Rcsidui anni usque ad 1525
annum in alii.s Ms. apud me reperiuntur per Joan-
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nem de JanstorfF contimiati, qui Pulkavae chroni-

con latinm Czecliisiuo donavit." A wšak eština
jest zajisté starší a již w toto oddlení paíiající.

Dle IVocházky Pulkawa ji latine sepsal, a nkdo
jiný peložil ; dle Dobrowského ale a dle Dobnera,
kterýž w Litomickém rkp. nalezl zejm, že na
poruení Karlowo latin sepsána jest, kdosi nezná-

mý jest spisowatel její w latin, a Fulkavva (1374)
pekladatel její do eštiny. iMl spisowatel ped ru-

kama kroniky již ztracené, jmenowit brandeidjur-

skau od Karla IV odtud pinešenau a k té práci

sob pjenaii, z kteréž nniohé ])ainti, zwlášt od

XII století, do swé kroniky wložil. Pídawky ty

toliko \v obnoweném a nco pozdjším latinském

textu a z nebo i w eském se nacházejí. Rkp. je-

den na pergam. we fol. u Cerronibo jde až do r.

1330; Litomický do r. 1470, Wratislawský we
Slezsku (wbibl. gymnasia sw. 3Iagdaleny) do r. 1471.

Jest i jeden exempl. psaný we we. bibl. Pražské

w Collectio chronicorum XV. D. 16. str. 300. AV Kutné

Hoe w koUeji jesuitské dotený Rosentbal widl
w r. 1786 také jeden rkp. Též w Museum: Przi-

bislawa Pulkawy z Radonina kronika atd. num.
365. Jiný w Brn w kláštee n sw. Tmy; zlomek
z XIV stol. H pana Boka. Tiskem wyšla ta kro-

nika latin Dobnerem in ftlonument. bist. Tom. III

r. 1774. W eštin z rkp. dle jeho poznám, z XIV
wku pod jménem: Kronika eská od Pibika Pul-

kawy z Tradenina na poruení Karla IV latin se-

psaná, potom pak i w eštinu uwedená a nyní w
též ei eské z starožitného spisu po prwé wy-
daná od Fr.^Faustina Procházky. W Praze 1786.

^. sir. 479. eština w tomto wydání jest obnowena
s arcbaismy pod textem položenými. Wýjimek z rkp.

tištn we Wýb. ze St. Lit. 1845. str. 427.

76. Petra Comeslora aneb Manducatora Hi-

stoiia scholastica esky peložená, w rkp. we
fol. na papíru od r. 1404 u Cerroniho w Brn.

Jiný rkp. w Stokholm na pap. fol. r. 1481. Jiný

Ví bibl. we. XVII. D. 18. Balbinowa pochwala, digna

lectione et lypo, jest pepiata.

Byl Petrus Comestor z Troyes (f 1178) kanclé
na universit Paížské , sepsal historii starého a no-
wébo zákona, wložiw do ní mnohé píbhy z Jos.

Flavia a jiných bistorikw.

b) Ziwotopisy.

77. Karla IV i-iwot od nho samého se-

psaný latin a od nkoho (snad od Pulkawy)

do eštiny peložený.

Nachází se we Wíd. dworské bibl. od r. 1396.
w 4. na pergamene s pipojeným ádem koruno-
wání, jakož i w rkp. Litomickém a jiném rkp.

z XV wku na perg. w 8. w Ambraské sbírce; w.
Primisser str. 170. W nkterých rkp. pídawek o
korunowání také latinsky se nalézá. Tiskem wy-
šel od Andjrože z Ottersiíorfu na Lijiuwce, proku-
rátora w markrabstwí morawském, spolu s ádní
korunowání w Olomauci u Jana Giinthera r. 1555.

w 8. s promnau starého jazyka. Podruhé od Fr.

Tomsy w Praze. 1791. 8. Co kde chybného, tem-
ného, neb již neobyejného w staré knize bylo, Fr.

Procházka (dle udání Tomsowa) naprawil, wy-
swtlil, pi;ipomenuI. Pcdml. And)rožowa pipojena

str. XVI. Ziwot obnáší stran 109. Korunowání od-

tud až na str. 152. Pi korunowání krále eského.
INejprwé arcibiskup Pražský etc. X Blahoslawený
muž.jnž nepostaiipil po ra l nemilostiwých, amen.

Dle rkp. wydán we Wýb. ze Star. Lit. 1845. str.

499—574. Rád korunowání lamže str. 575—610.

78. Mudrci aneb žiwot starých íilosofUw z

latiny De vita et moribus pliilosophortim.

Pekel ml rkp. poínající : O žiwoticch a mra-
wiech mudrców starých sepsánie atd. AV tom rkp.

stál tento s|)is ped Dalimilem, ^\e Fiirstenberském
rkp. stojí po nm. Rkp. we. bib. XVII. E. 14. w 4.

w nmž eština (dniowena jest, wede ten nápis :

Skutky a nuawy dáwních mudrców, listu 58',. Ti-
skem wyšel s (íinto nápisem : Ziwolowé a mrawnú
nauení mudrcuw pirozených a mužíiw ctností

oswícených krátce wybraní [od Mik. Konáe]. Ven-
dunUir Pragae a Nicolao impressore in lacu 8.1514.

D. ZNÁMOST ZEM.

79. Jana Mayiderilhj, rytíe z Englandii cesia

po swl, z nminy Otty z, DuymarUu. kanow-
nika w Liiturgii, peložená ^^''A^VHINCElM
Z BEZOWÉ. Rkp. u p. rytíe z Neuberka na

pap. fol. od r. 1445.
Jiný w Museum od r. 1483. pod num. 563. IVa

Strahow jest rkp. w 4. též z XV wku na pa|)íe,

kdež psáno : Já Otta z Dymerynku, kanowník w
Meí w Luturingi

,
peložil jsem tyto knihy z wla-

ské a latinské ei w nmek, aby také Nmci
mohli w nich ísti atd. A také mistr VAawinec
nejjasnjšího knížete a pána

,
pana Wáclawa

ímského a eského krále služebník, též knihy
peložil jsem z nmecké ei w esku, aby
i Cechóm to známo bylo atd. Jiný rkp. w Miku-
low w 4. na pap. též u niinoritfi w Praze na pap.

fol. Rukopisowé mají tento nápis : „Tyto knieby pra-

wie o jednom rytíi, jenž jest byl weliký Land-
faré nebo jezdec (jezdilecj." Jezdil totiž po Asii

w r. 1332 do 1335, a diwy wyprawowal anglickým
jazykem.

Tištn;- jest ta kniha w Plzni 1510. w 8. Ta se

již od starého textu liší, k. p. na míst Uc k nám
klade sem k nám, akoli lic k nám posawad w oby-

eji jest. Podruhé wyšla w Plzni u 31ik. Bakaláe.
1513. w 8. Potetí w Praze 1576. pak u Wahly
1610, kteráž má mén a tudy delší kapitoly. Ko-
nen w Praze W. Krameriuscm 1796. 8. a napo-

sledy 1811. Poslední dwojc wydání oištno jest

od báchor , a jich ješt dosti pozstalo, k. p. že

w Indii jest ostrow Armos, kdež lidéwe dne hor-

kem až do smrti se upalují, protož se we wod
potápti musejí.

E. FILOSOFIE.
a) Nauné spisy.

80. Lucidár (Elucidarius).

Byla kniha lidu oblíbená, také w nmin zná-

ma. (Augsburg 1544.4.); slabý obraz encyklopedie.

W rkp. Fiirstenb. bibl. pipsán jest k Dalimilu luci-

dár o wšech wcech atd. Tištn mnohokráte,

jako : Lucidá o rozliných wcech jenž sú na

nebi na zemi i wwodách A. B. C. w 8. D. 6 listiiw.

W Plzni 1498 u Mikuláše Bakaláe. AV Museum
jest jeden exemplá toliko bez dwau listftw. Dále

wyšl ped r. 1567 dle dowolení bisk. Olom. jej

prodáwati, pozdji w Ilolomauci u Josefy Ilirnlowé.

w 8. 1779 (a-c) a s nadpisem: Lucidá t. knížka

oswcující a otwírající smysl etc. o |)oátku a

stwoeiií wšech wcí. 1783. w 8. W Litoniyšli u

NVácl. Turecka (3 archy) v. 1911. w 8. W Jindi-

3
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chow Ilrailri 1>. r. u líiiacc Ililgnrtiicra. \v 8. s

iiiulpisein : Liniila, I. j. kiiitké >\ ypsáni o poiállui

a slwoení wich ^vicí. toliž o zemi. ji-jíiii jiiu>-

iiowitém rozdílu >vI;k<IiiíIu) (wlaslnosti ?) a wclikotili

;

zadruhé o iu'l>i a piiro/onoslecli phiiuMTiíi !i, o spii-

sobech nároilii. »> iiálio/iMislwí. kilo jaké mvodono

jít : též spolu uys\\illiií iu'jlila\viii'jiílio piiluMiu

narození a siuili Krisla pána ald. astým Avydá-

>váním e welini znienéna ; sama wc skrowné icny.

b) Mrawné.

81. Cisiojanus oský, z nliož Štítný (\v rkp.

1376) lweroNvcrší invodi, nalézá se celý av

ikp. mnsejiiím (iiun\. 347) z konce XIY století,

poínaje : Oelitab dal prwý kest, In se nám

stala chwála i íest ald. Tištn w Rozboru lit.

1842. str. 187.

82. Alberta Welikého (jenž od r. 1260 do

1262 byl biskupem Hezenským \ 1280), Ráj

duše, jinak knížka o elnoslecb. Paradisus ani-

mae sen de virtulibus libeilus. W Anlwerp li-

šten 1489, potom íaslji.

Spis len w XIV slot. pieložen do íe.šlíny S'\\o-

bodn a s rozmnožením obsahu, tak že 62 kapitol

potila, kdež originál jen 42 má. Tii rkp. wer. bibl.

z niehž dwa do XIV stol. sáhají: XVII. A. li) od r.

13Š3. a XVII F. 10. z konce XVII stol. ()!)a na pap.
\v 4. onen neúplný na 107. tento liplný na 14G li-

stech ; tielí rkp. we fol. nejnowijší, jest lakoka
\výtah ze starších. W XVI stol. Adam z \>inoie
kinliy tyto znowii z lat. peložil a tiskem wydal u
Buriana Maldy w Praze 1580, p;ik n Jiínského
tan)žel589. |w. Wýbor z Lit. 1845 sir. 342.

|

83. !\laleje ; J.WOWA spis: O oliayvnosti.

Iwádí Jalel whist. bratí na list. 26.

F. PRÁWNICTWÍ »)•

a) Prátro zemské.

84. Knilia starého Pána z Rosenberka (ne-

pochybn Petra, komorníka králowslwi eského,

okolo r. 1356).
Nazwána jsau tím jménem jjroto, že u nho na-

lezena a z jeho rkp. opsána byla. Nejsaii lo vvlastné

])rá\va, zákonnau j)latnost mající, anobrž saukrom-
ná prawidla, kterak ])i saudech zemských dlužno
pokraowati, aby wc s\vau prowcdl. Obsahují 19
paragraf neb odstáwek, z nichž ])r\vní má nadpis :

O komornících na pohon, poslední : Znamenáno o

1) Ponwadž w rukopisech na wetším díle \vždy

Avíce kusu se nalézá, pro krátkost uwedenie
zde hlawnejší posud známé rk|). dle jjoádku
zachowaného p. Ilankaii w Rozboru staroe-
ské literatury, w Praze 1842. str. 154—174.

A. Rkp. w lenních de.-ikach na pap. w 4. obsahu-
jící 116 str. od r. 1360.

B. Rkp. ^ve. bibl. Pražské XVII. F. 49. w 4.

B. II. Rkp. též knihowuv XVII. C. 22. na pap. fol.

B. 111. Rkp. též knih. XVII. E. 4.

B. IV. Rkp. též kn. I. G. 18. na pap. w 4.

B. V. Rkp. též kn. na ]»ap. fol., Avazba w prkén-
kách žlulaii kozí potažená.

B. VI. Rkp. též kn. XVII. E. 17. na pap. w 4.

B. VII. Rkp. též kn. XVII. II. 29. w píním 4.

lili. Rk|). w sbírce nehožrc j). Brožowského z

Pra\vr)sl;i\v, nyní u jeho dt (liruw.

C Rkp. knížete Colloredo Mansfelda. w fol. na pap.

F. Rkp. Fiirstenberský na |»ap. w 4.

F. II. Tainžc na pap. w 4. per me Wenceslaum de
Semcchow. Anno 1 507.

HA. Rkp. u p. Hanky na jiap. fol. lislíi 52 n regist.

r. 1528.
H. Rkp. Iloowický na jtap. w malém 4.

H. II. Rkp. lamže na p.ip. Í'ol. 576 lislíiw, z prwní
p()l()\vic(; XVI \> éku. \A'ýpisy z desk a regisler

purkrabských.
II. III. Rkp. tauiže na pap. fol. skrze Ji. Iljnkii z

Kesic. 1531.
UR. Rkp. Kraloiuaderký, na perg. fol. 20l listu.

psán od Fikára z \Vralu 1531.
J. Rkp. na pa|). w 4. 33(j listiiw od r. 1529, u nuie.

K. I. Rkp. \v hlalowech na radním dome.
li. II. Rkp. Kutnohorský, w Hoe na radním doui,

uzdy dwa listy pergamenu a tyry papíru \ve foL
K. III Rkp. Kulnohurský. jejž V()ig\w jiojisání mincí

uwádí: Knihy |)rá\v .lihlii\vský( h ald.

L. I. Rkp. knihovny I.tíbkowit ké w Praze.
L. II. Rkp. lamže.

iM. I. Rkp. \v knihown eského nuiseum. IV. 684.
na pap. we fol. 307 listiiw.

M. II. Rkp. lamže. !S. 767. na pap. w 4. 161 listiiw.

W

III. Rkp. lamže. N. 685, na pap. av nial. fol.

/r. Rkp. lamže. N. 776, na pap. w 4. 302 listy.

V. Rkp. lamže. IV. 768, na pap. w 4.

VI. Rkp. taniže. 1\. 769, na pap. w 4. psán od
.lana Trubae. 1518.

Vil Rkp. tamže: kniha Talhnbcrská. N. 160. na
])ap. fol. (Sbírka nejstarších listiiw a písenuiostí

liadních, wytažených z desk zemských od asu
.lana krále až do r. 1508. mimo jiné mnohé
listuw pepisy.)

Vlil. Rkp. tamže. N. 771 a',.

/V. Rkp. lamže. N. 771. w 4.

X. Rkp. lamže. N. 688. na pap. fol.

XI. Rkp. tamže. N. 686. na pap. fol.

.MI. Rkp. tamže. N. 782. na pap. w 4.

Mil. Rk|). tamže. N. 690. na pap. fol.

MV. Rkp. lamže. N. 772. na pap. w 4

W. Rkp. tamže. N. 773. na pap. w 4.

XVI. Rkp. tamže. N. 780. na pap. w 4.

A 17/. Rkp. tamže. N. 724. na pap. fol.

XVIII. Rkp. lamže. N. 770. na pap. w 4.

XIX. Rkp. tamže. N. 689. na pap. fol.

A.V. Rkp. tamže. N. 732. na pap. mal. fol.

Rkp. p. .lana rytíe z Ncuberka , na pap. w 4.

II. Rkp. tamže, na pap. fol.

///. Rkp. tamže, w 4. na pap. od r. 1490.

Rkp. na radním dom Pražském, na perg. fol.

268 listúw.

II. Rkp. lamže, na pap. fol. 346 lisluw a registr.

Rkp. knihowny Strahowské na pap. w^4.
Rkp. w knihown horní Akademie w Sfáwnici

w lihích, psaný 1528.

Rkp. Teboský w archivu knížete z Swarcen-
berka. B. 2. na pap. we fol.

//. Rkp. lamže B. 6. na pap. we 4.

III. Rkp. lamže. B. 3. na pap. fol.

IV. Rkj). lamže. B. 1. na pap. w 4.

/. Rkp. cis. tlworní knihowny we Wídni, n-
kdy w And)rasu IV. 400. polom Jur. civil. IV.

CXLVI, nyní IV. 32(i3, na i)ap. w 4.

//. Rk|). Wyšchradský na pap. w 4.
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obci. Poátek jest : „Ktož pojme komorníka Praž-

ského na pohon altl." Na konci: „Ale kdy/, prodá
ddinu, obce nejma práwo mili, proto že to wóle,

a kú))il se wší wolí."

Rukopis posud dwadcet známo, jež wyctcno w
Rozboru (1842), pak vv Archiwu Ccskéni 1 str. 448.

Nejstarší z nicii a nejúplnjší jest od r. 13G0, psa-

ný kil poteb liednikuw a desk zemskýdi, nyní

u desk dworských královvstwí eskéiio. Rkp. B.

I. II. BR. C. F. H. I. II. L. II. JI. I. II. III. a VIII. N.

I. II. V. I. II. T. I. 11. III. WI. w kterých spis

len piciiází,jsau pozdjší a mén úplné. Tištn jest z

ástky (o póhonecbj w Cas. mus. r. 1835. str. 431,

celý s peložením latinským od bibliotekáe Hanky
we Waršaw we wydání: Najdawnjších pomníkow
prauodawslwa Slowianského w r. 1838 péí On-
deje Kuchaského ; též w Historii prawodawstwí
Slowianských od p. 3I{\ciejowského. Nejspráwnji
Palackým w Archiwu eském I str. 451—484, s

úwodem a wyswtleními r. 1840. Nmecké pelo-
žení od Hanky nalézá se u dworských desk w rkp.

Wýjiinek eský tištn we Wýb. ze St. Lit. 1845, sir.

107 atd.

85. Rád práwa zemského^ poínající: „Když-

by kto chtl z lilawy bratra swe'ho neb jiného

pítele koho pohnali k zeniske'mu siídu atd.'"' Na

konci : „Tehdy z tch ddin móž uiniti co chce,

jako z swých wlastních ddických." Te.xt latin-

ský Ordo judicíí lerrae poíná takto : Si quis pro

apíte fratrís sui ald. a koní: „tanquam de re

propria, prout eis videbitur expedire."

Rukopis 14 známo a ^^'Jteno w Rozboru (1842).

B. 1. II. HI. \T. C. F. H. M. I. ni. YIII. N. I. 11. P.

I. II. T. We Furstenberském na konci stojí: „Sko-
návvaji se práwa panská, zemská eská I. 1451.

Tištn jest lat. i esky w Archiwu II r. 1842. str.

76—135. ástka (lán. 1—42) we AVýb. ze St. Lit.

1845. str. 610. Staršíli text latinský, ili eský? —
Latinský mezi 1348 a 1355 sepsán jest, ponwadž
w . 53 a 68 o saudech božích železem a^ wodau
jakožto zrušených pipomíná, ježto se w Cechách
až do r. 1348 prowoz^wali ; w eském textu oba
ješt we swé platnosti se uwodí, dle ehož text

eskj' starší jest. Odporují tomu sice s'owa w .
23. ,,za nebožce ciesae," tak že teprwé po smrti

Karla IV psán býti se widí; ale niohau ta slowa od
písae pozdjšího wložena býti. Jlinio to latinský text

na mnoze širší jest a jako wýklad eského. Ostatn
ád ten, jak prawí p. Palacký, rown co kniha sta-

rého pána z Rosenberka nikdy zákonné platnosti

neml, a wšak, že^ objewnje nám spíisob, kterak
we 14 století w Cechách pe obecné i hrdelní u
nejwyššího saudu zemského wedeny býwaly, a líí

nám obyeje saudní i mnohé zásady práwní. kte-
rých tehdáž H saudu zemského šelíno, náleží k
nejdležitjším památkám práwniclwí stcdowkého
jak we Slowanstwu tak i w Ewrop wíd)ec.

86. Majestas Carolinu., aneb statuta Carolí

Imperatoris: na wtším zajisté díle od samého
Karla cis. sepsaný a na snme w r. 1348 sla-

wm iiským pedložený zákon tento nikdy mocí

a platnosti zawaznjící nedošel. Latinský text

poíná: „Sanctíssiniani Trinitatem atd/' a koní

:

„debile facere conservari." W ceske'm jazyku

pod titulem: ád es. kortmy^ máme lwero
peložení staré.

aj Peklad Rosenberský w rkp. archivu Tebo-

ského papírowém we 4. z poátku XV století, je-
hožto nowý pepis chowá se w eském .Museum.
Poíná : Najswtjší trojici, podstatu jednu atd. a

pedmluwu teprw po rubrice 6 klade. Drží se ori-

ginálu wrn ano doslown a proto nkdy nero-
zumn

; podáwá wšak aupln i pedmluwu i ru-
briky wšecky až po 123 §. 2. bj Peklad necelý,
poínající slowy : Swatá trojice, w jednot ti osoby
ald. Sáhá toliko po rubr. 38, jest plynný, srozumi-
ledlný, ale ne wždy wrný ani dosti auplný. Nalézá
se w mnohých rkp. k. p. we. bibl. XVII C. 22 a
jinde, cj Peklad zkrácený, poínající : Boha wše-
mohaucího ku pomoci wzýwaje ald., wlasln jen wý-
tah z Majestátu Karlowa. W rkp. dworní bibl. we
^Vídni. N. 3263. dj Ješt jiný wýtah poíná : Po-
moz milý Hospodine atd. AV Museum (. 685) a jinde.
Tiskem wyšel text latinský pod nápisem: Majestas
Carolina, skrze Pawla Ješina r. 1597, kdež w ped-
niluw o eském peložení zmiuje. Spráwnji w
Archiwu eském (díl III sir. 65—180) latin s pre-
loženíui Rosenberským po boku, a s druhým pe-
kladem pod textem. Z tetího peložení neb radji
wýlahu jen nkterá slowa k opraw jmen w rubr.

6 a 8 položena.

87. ONDEJ Z DUBE. Wýklad na právo
eské. „Práwo zemské eské dáwnojest nalezené,

ješt od pohanstwie, a najwíece od Pemysla oráe
a od tch pánów, kteíž jsií té chwíle byli ald.*--

Na konci : ^,na panowání také jinde práwa ne-

we, než kdež jest zwod. Odhadanie jinde nei,
než kdež jest zwod a panowánie, aby práwo ku

práwH sjednali."

Jest sbírka práw od Pemysla až do Wáclawa
krále, jemuž pipsána jsau. Nachází se w rukopisech :

B. H. V. C. F. I. IL H. I. n. L. I. H. M. L II. HI.

VH. VII. N. I. II. P. I. II. T. I. U. HI. AV. I. wíce mén
úplný ten spis.

Fíípis .• „Najoswícenjšímu knížeti a pánu p. Wá-
clawowi ímskému atd." Na konci: „milost initi

a stran nedržeti ;•' pak wýtahy. jako : o tyech
úednících naj\\"5Šších. [Hotowi jsúce každémuX a

poestného prawiti], o brání od desk atd. nalezli

w rkp. H. H. z ástky též w C. M. II. IV. N. II. W. I.

ád u desk. Komuž trh klad atd. F. II. O dielech

úedniích, co se komu dostati má. T. III. Od peeti

jeden groš 1. p. MCCCCij (sic) král Karel nstano-

wil jest [M. VI]. Formae juramcntorum. Pokládají

se písahy. „Na tom pisahám , jimž mne Petr winí

atd. [B. HI. IV. H. U. T. III] ')•

Tištn tento wýklad i s pípiscm w Archiwu Cesk.

H díl str. 481—517. Pedeslána jest zprá«a o spi-

sowateli. Též we AVýb. ze St. Lit. 1845. str. 963.

jjokudž od samého Ondeje pochází. Por. e hrab.

Kasp. z Šternberka w as. mus. 1828. IL 109.

88. Kusowé o prátcé ddin manských i swo-

bodných. „Tienilo bhem mnoho ddin man-

ských atd."

W rkp. B. I. H. C. M. V. VI. N. I. IL P. I. II. T.

II. III. Rkp. F. II. wede nápis : Kusowé pány sta-

rými pimietáni. M. Ví. : Práwa manská zem eské.

T. III.: Kusowé jiní za asu Jcnce a Jeticha. ee-
ného Špaek, riíajprwé wšichni obecn služebníci

králowi ald.

1) Jus terrac Boemiae: Rex debel per baronem in

judicio cilari atd. Toliko latin se nalézá. >N •

Rozbor, str. 153.

3
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b) Prtira i)usf^h\i.

89. Curstis civi/iDi senfeiitionnn. Rili nicsl-

skýchwýpowédi Pemysla OlaUara II. Hkp. lalinský

w K. II. Liber senteiilianun rrimislai. qui posl-

ea dilus esl Oltagarus. ,.lm|)eraloriain maje-

stalem noii soliim arinis etc.'* Nad timlo napsáno

jest 1245; poslední d\v cifry jsau škrabány,

jakoby býwalo 1261. Na konci 7'., listu rii-

kau poznjši: Lelba M.CCCCIAV 'jan ^^ ay.^

a ^^ il Piser a 3Iikuláš Šlolilar. >vysláni sii byli

do Jililawy pro nauienie z práw na tylo kusy.

eský text má rozliiné nadpisy, a obsahuje s ma-
lau zmenau práwa mstská Brnnská, .lihlawská.

hiitnohorská. Pražská, llriidická a j. Hkp. B. VII.

Práwa Jililawská. ..iisaísk well)nosli potibie

jest netoliko odním l)Vti okrá.šienu X Skonáwají

se práwa Jililawská a nkteré pe s jich ortely a

nálezy léta od narozenie syna b<ižieho 1520 w ten

pondlí po sw. Kiliánu, a to na Kolínském hrad nad

Labem I*. S. de NeJwoiowic atd. Heiristrnm násle-

duje. Rkp. M. X. Práwa mstská lioniíkinv Kulno-

borských." Ciesarské welebnosli X Již jest konec

praw . ... ských. budiž buh pnchwálen ctc. L. p.

146^. Jiný rkp. umné: Poínají se [náwa mstská
pánów horníków lloiy Kutny, kterýchžto užíwají

pii saudíeh sAvých na rathúze. Císaské Avcleb-

nosti atd. X aby žádný wilel neb hospodá,
ktlyž muž odejde neb ume, postlaní a tch ji-

ných w cí , kteréž k stolu píslušejí , žen ne-

niolil feutouali. A. D. 1529 s obšírným regist. Hkp.

M. XIV a XV. Práwa Litomická, to jest wypo-
wdikineluow" Magdeburských a Litomických. Rkp.

mus. num. 772. Rkp. IIH. zawírá bli mstských
wýpow dí w elnií úpln. Hkp. K. I. w Klalowech na

radním dom. Mus. XH od r. 15,33 lat. a isky. AVy-

Šla práwa ta již w XV wku bez místa a bez let,

o kterémžto w vdáni obšírn jedná Adankt Voigt:

Acla lilleraria Bohemiae et Moraviae. Vol. I pars I.

Pragae 1774 paij. 27 pojnicuowaw je „decisiones

casnuni forcnsiuiu secundum jus nninicipale Jlora-

vicum." Krásný wýtisk jest w kniliown ádu n-
meckých rytíuw wc A> ídni. jako též w kuihowii
hrab. Mitrowského obšírnjší rkp. latin a stejný s

tímto wydáuíiii w eštin se nachází. Také |)ráwa

lato wydal Brikcí z Licka w Litomyšlí 1536, zkor-

riffo>vaw je dle latinskéhr) |)u«()du i po jiných exem-
pláích eských starých, jimž j)edeslal i práwa
konšel.ská [w. Rozbor, str. 154].

Rozdílná forman, ne wšak obsahem jsan Prá«a neb

inunícijjal msta Brna od práw pod názwem Ma-
iiipulus^ jichžto mimo wclmi mnoho mst w Ce-
(bách. w Moraw i w íší a L bich i msta Praž-

ská iižíwala. Proež lak eená p^á\^a Praž>ká nic

jiného nejsau. nežli Brnnská ;i sice .Mani|iiilus tenio,

klerýž za Karla markrabí morawskélio w celek
.tpoádán byl. (Boek.)

90. Jus tnuuicipale el monlanum Iijlaviense.

Práwa niglská i horní Jihlawská. {\\ . Rozbor,

str. 154.)

91. Constituliones juris melalUci \\'cnceslai

II. P"áwa králowská hornická Wácl. II. Hkp.

na Strahow, pap. w 4. Práwa .lihlawská od
Pelra Prespoie z Prahy, mšfana Knlnohorskélio

z lal. pelomená a r. 14G0 0|)saná.

Jiný rkp. uwodi Voigt w poprání mincí eských
9 nápisem : „Poínají se knihy práw JihlawskVch

pináležejících zwlášt mstu na Horách Kutnách, i

k Horám, tudy swydána od ninžúw uuulrých a

potwrzena od najjasnjších knížat a pánów, pana
\\ áclaw a krále eského a pana Pemysla syna
jeho, tehdy markrabí morawského a rakauského.
štýrského i korutanského wéwody atd." Dle Voigta

sepsána jsau latinsky. |)otoin (r. 13(i0) z Jiblaw-
skjícli peložena. Jiný opis od r. 1505 u p. Boka
s nadpisem: Kuiliy práwa králowského. >všem lior-

nikóni po králowst\\í eském obýwajíciem w yda-
nebo od najiasnjšího knížete a pána, p. Wáilawa
11 ctc. (1300). Xa konci: Ex|)licit liber per me Ale-

\aiulrnni (ilium Seuerini, notarium civilatis Ifflavien-

sis sub a. d. 1505 fol. — Jiný oi)is od r. 1515 w 4.

H p. ryt. z Xeuberka ; o|»l jiný na Strahow , na

kteréhož rkp. konci stojí : Skonaly >ii se knihy Prá-

wa králowského wšcm horníkinn W á-

clawa II krále eského , šestého a ])olského, kte-

rýž 1. P. M.CC msíce erwna njakým ^VIachóln

rozkázal jest groše najprwé u llory kowati, od

nichž i podnes slowc ^^ laský dwur. Potom násle-

dují nkterá poruení J. M. C. Rudolfa II. Ferd. I.

Maximiliana II do pozdjších asu padíijící. Jiný rkp.

B. VII: knihy práw horníkóm wydaných od slawné

pamti >\ áil. II. Ku konci: Konec regisler tciito

anno 1524. Jiný rkp. w Mus. od r. 1528 na pap.

lol. Rkp. IL III. má nápis : Knihy tyry práw hor-

nických, l)saný skrze Jiíka Hynka z Kešic 1531.

Jiný rkp. od r. 1490 w 4. u p. rviíe z Keuberka.

Rkp. Šfáwnický od r. 1528. K. w! rkp. M. XVIH pi-
psána jsau další naízení horní od r. 1534 až do r.

IGOl. Píwsek o |)awowání bor r. 15(35 pidán
k rk|). (Kutnohorská práwa) od r. 1524.

92. Práira Loiišelská a in.šl'anská ^) za krále

Jana, Karla a Wádawa. „Xajprwé že wšeliUý

konšel má poslušen hýli purginistra ald. Nalézá

se \Y rkp. B. II. [Práwo msta Pražského o

konšelech] III. C. [Práwa msta Pražského w-
šiho o konšelech]. F. II. IIR. M. I. III. V. VI.

XV. XVI. N. II. P. II. T. II. III.

Sem náležejí r(h«rt' iiaiízení a ástené wýpisky.

a) Obdarowánie mstu Pražskénui krále Jana 1310

I
rkp. C.J Articuli a Johanne an. 1310 concessi.

„Xajpr\>ujší kus jest tento, že žádný Nmec, kle-

r\'žl)y esky neuml, nemá i)nrgmistrem býti atd."

\\\. II. B. IlJ. Rkp. nuis. num. 768 obsahuje oboji

majestát, i Janíiw od r. 1310 i Karluw 1351. (\> iz

knížky o tyech ctnostech list 55). b) Potwrzenc
kusy od ciesae Karla [rkp. C.J. Ciesa Karel tchto
kusé)w potwrdil: Najprwé že wšecka wína zemská
ald. Cechy se swými korúhwenii atd. [B.| Když rich-

tá lowka otsúzeného olprawil (1351) |rkp. B. II.

N. IIJ. Caroliis coniirmat l\aec jura. Každé emeslo
má swú korúhew nu'li ald. [rUp. "NV. IIJ. O kurú-

hwech, které mají naped jíii [F. IIJ. O korúhwecb,

kdyžby nowý král do Prahy jel ald. [rkp. T. IIIJ. cj

O sIado\\ niích. O pekaích. Z strany šewcíiw, no-

winuíkuw a wetešníkuw |F. IIJ. O kowáích a sla-

dow niích, statutm consnlum et cívium 1330; de

íirmis prohibitis; do rixis 1335 [rkp. W. II]. Clo.

ezin'ci a sul , slady, emeslníci
,
podruzi , hry, cla

w branách, oechy [F. H|. Ziezcuie co se dotýe

ná<lenníkúw, kteí z penz na den dlají. Swátcní

1) Constituliones civitatis Pragensis per certos ad

hoc deputatos : >> ir ^^ enczlav Rokczancr rich-

ler und Andreas (ioldner. Seydel von Piesk atd.

od r. 1328 až do 13S9. nmecky psaná, roz-

dílná jsau. [W. Rozb. 1842 str. 154.J
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padiolíci zapowdéni. Ciánkowé a arlikiilowé star-

ších písežných [W. II]. Sukna krájei a kramái, d)

Prána a iádowé, kterak se mají nišfané starého

mésta Pražského zachowati a kupci z cizích zenu'.

Haec statnta promittit jiulcx et consules se servatiiros

1351 [W. II]. e) Tuto se poíná prvvní majestát na

pnrkrecht a winic wysazení (13.58) [též av rkp. Cil.

a P. II]. Druhý majestát Karla (1358j. Majestát c.

Karla na brány Horskú a Poíickú. coníirmat AVenc.

1385. Caroli literas de anno 1347 Veteropraffensihus.

Literae Caroli 1366 esky. Majestát na ád pícní-

kiiw 1383. Majestát na drahá pitie. Wáclaw etc.

1400. Majestát o nápady zboží 1374 (snad 1384?)
reffni Boh. 21. Roni. 8. Majestát o wolení krále e-
ského a kde má wolen býti. „Karel boží milostí atd."

O jjííhodé konšelské. () písai radním. Nos Men-
ceslans (1408). O rozdáwání statkuw mstských.
Aby k podkomoímu neslušeli atd. O niéry (sic) a

o strichu mstském (1408). Puška s penzi. Kterak

richtá a konšelé o potebách trhowých a o m-
rách mají pilnost mieti atd. [W. II]. O mýtu Malé
Strany. Wáclaw z boží milosti atd. [P. I. II.]

93. Práwa Sobslaicská, „Za asu knížete

Sobslawa Wyšehradského atd." Jsau podwr-

žena a w Husitských asech sepsána.

Nalézti je w rkp. M. I. V. VIII. N. I. II. P. II. T.

III. W. n. Unážení jich w ei hrab. Kašpara z

Šternberka w mus. as. 1827. III. 31.

c) Práwa chi.

94. Prótea Wikpild sasického ádu : „Pane

bože vvšemohúcí , nebeský ote atd." Pelo-

žena z nm. Der verinehrte Sachsenspiegel

(z XIII stol.), auch das schlesische Landrecht

g-enannt. Nacházejí se w rkp. B, III. YI. a

XVII. D. 6. fol. [Práwa sasického ádu atd.]

F. I. [Ku konci : o wrne' ruce a o wolení

krále, et sic est finis per Wenc. de Semechow
an. 1499.]
W témž rkp. : Zahájenie práwa (po Magdebursku).

Též Copia super maleficos honiines. Kdyžby se

pihodilo, žehy jeden lowk naekl jiného žhá-
stwem atd. Pak w rkp. 31. 1, (pod názwem : Práwo
zemské slezské w šestery knihy rozdleno. Tyto knihy

jsú knihy o Wikpild práwa sasického X a musí tomu
aneb každému jeho ddicowi odpowídati). III (od r.

1448). IV (od r. 1455), jiný rkp. mus. r. 1543 num.
690. N. I. [Práwa íšská: Pane bože wšem. atd]
T. III. [Knihy, jenž slowú práwa 3Iaydburská dle
se atd.] Tamže : knihy wikpild práwa sasického,

jakož Maydburg požíwá. Pídawek k tomu w 5 ka-
pitolách. Pán bh ra twú žádost naplnili atd. Ku
konci : Toho pán Ježíš pomoz požehnaný na wky,
amen. Téhož práwa rkp. we fol. psaný na poátku
XV stol. jest w bibl. Raudnické.

95. Práwa císaská^ jichž užíwáše rylieistwo

i msta po wšem kresfanstwí. „Buh jest usta-

wil dwa mee na zemi atd."

Nalézají se w rkp. L. I. M. VI. VIII. [práwa zem-
ská a mstská cicsaská]. F. II. [Pankhart, sebrá-

nek, padlích, chlap, zlosyn, o cizoložných ženách,

o písahách.] M. VI. a N. I. | Pankhart, sobr.Tnec,

chlap, zlosyn, cniký, ženinia.] AN. II. Jest to prwní
polowicc šwubského zrcadla, peloženého z nm-
iny. Druhá polowice téhož zrcadla jsau:

96. Práwa Welikého mes(a Pražského, a naj-

prwé o lichw : „Piisahuli já kterému lowku atd."

Nalézají se w rkp. B. I. II. [práwa rozliných
píin msta Pražského Welikého J. III. VI. C. K. I.

L. M. IIF. V. VIII. XI. XV., [kdež ku konci : Léta od
nar. božieho 1513: per me Johanncm de Thowa-
czow pro tunc in Lithomierzicz]. XVI. N. I. II. P.

I. II. T. II. W. II. [o lichwé a nic wice].

97. Práwa manská. „Ktož manská práwa
umti chtjí atd."

Peloženo z nm. : der Schwabenspiegel. (jenž má
dwa díly: das Landrecht und Lehnrecht z XIII stol.

pocházející). Nalézti je w rkp. B. II. III. [ku konci:
„Skonáwají se práwa mstská, weská, sedlská-]. VI.
C. V. II. [od r. 1499]. L. M. III. V. VIII. N. I. II.

[práwa manská zem eské]. P. I. II. [práwa ei
eskií ta, jimižto manowé mají súzcui býtil. T. 11.

III. W. II.

98. Kniha Mafjdeburských práw mstských,
kteráž Donat slowe.

Nalézti je w rkp. K. I. [Práwa Magdeburská.]
Mus. num. 690. [od r. 1543].

d) Nálezy snémoicni a saudni.

99. Za Karla a Wáclawa.
fí) Nález panský za Karla slawné pamti o listech.

Item o wšccky listy, že mnoho jest lístíiw starých

atd. Ciesa Karel prawí : Ale že na wšaký cn
atd. Úedníci slowú od úadu. [N. 1.] iJ) Swolenie
na snmu, když Wáclawa za krále wolili (1363?)
W rkp. H. II. y) Nálezy pánw eských, zwlášt
snmu nkterých od r. 1402—1411. W rkp. we.
bibl. XMI. F. 49. ó) Nálczowé r. 1410. f. V. post

Jeronými. [W rkp. F. II.)

100. Nálezowé práwní a saudni za krále Jana.

Karla a Wáclawa.
Nalézají se w rkp. M. num. 160. H. I. II. T. III.

W. I. Též w jiných sbírkách a zápisech mstských,
k. p. : w registratue Brnnské pod . 32, rkp. na
pap. fol. poínající: Léta pán 1343. Sedláci z

Ssibnicz atd. Jsau to wlastn Voigtowy [Acta liter.

I. 27] decisiones casuum forensiuni secundum jus

municipale Brunense, jež w rkp. XVI stol. fol. lat.

a esky nalezl znowu p. Boek a takto uwádi

:

Práira ili muidcipul msta Brna, ježto se zaínají:

Rustici de Schibnicz — w peložení morawském.
Nálezowé 1. 1321. w Prwních Zdeslawa. Rkp.

we. bibl. XVII. F. 23. num. 2.

Tiskem wyšli z tch a jiných pramenuw péí p.

Palackého w Archiwu eském :

ct) AVvpiskv práwní a saudni ze starých desk

zemských. Sbírka prwní. Arch. L str. 330—377 od

r. 1287—1437. Nojwíce latinské, ponwadž do roka

1495 dsky wlastn latinsky se spisowaly.

[í) Wýpisy z desk zemských od r. 1391—1456
na str. Arch. IL 47—75, z nichž jen menši ástka

do tohoto oddlení náleží.

y) AA ýpisy ze starých desk dworských od r. 1384

a násl. z nichž deset prwních ísel sem patí, na

str. 390.

e) Listy a zápisy.

1) W echách.

101. Prwní bulle neb privilegium císae Fri-

dricha 1231. Králi Otagarowi 1212. O kur-

niem chowání. Clemcns biskup atd. De vita et

honcstatc clericorum 1345. Clementis (esky).

102. Jednání mezi králem Wácl. a jednofati

panskau r. 1394—1404. Arch. I. str. 52— 6R.
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103. Zápisy, a) 1380. 8. pros. Jan z War-

tciiberka slu/.cbnikii swoinu Hcmanowi z Ralska

\\es Mcdiiy do žiwola k mijiraw dáwá. >Výb.

ze Si. Lit. 1007 ')• 13S4. ni. Apr. Fridrich z Er-

wnic odpor kládo u dosk dworskýh proti pniwii

králowskomu w MaloNvaicli. Tamž sir. 1009.

b) Nejstarší zápisy Hradecko 1384— 1404.

Arch. II sir. 314.

c) Zápisy wewcecli sedlských 1389— 1409.

Arch I. 339-341.
d) Zápisy slaré rodu Šternberského 13S0 —

1404. W Arch. I sir, 138— 144. Wýb. zcSlar.

Lit. 1845 sir. 1014.

e) Obdarowáni Starého msta Pražského od

krále Jana 1310. W rkp. wer. bibl. XVII.

C. 22. num. T. Polwrzeni práw Slar. msta
Pražského od Karla IV. 1351. Tamž num. 8.

Zápisy Pražské obecni od r. 140G— 1409. Arch.

I. sir'. 189— 195.

104, Cedule dílí mezi Janem a Oldichem,

syny Oldichowými z Hradce, podlé rozdlení p.

Pelra a p. Jana z Rosenberka 1384. Rk. w arch.

Hradce Jindíichowa \ dwojí list na pergani. Wýb.
ze St. Lit. 1845 str. 1011.

105. Rozliíné listy^ jako «? List (w 3Iuseum)

od r. 1378 Dobrauským po ohni dáno uleh-

ení. Zdá se býti peklad z latinského, a tedy

pozdjší. i^J Majestát krále Wáclawa, že mštané

(Kutnolioršlí) zboží swá moliií komužkoli chtjí

poruili, tm wšak, ktož s mstem Irpi, od r. 1386.

Jiný týmž majestát od r. 1392 w rkp, u ryt, z

Neub. [a nejsauli proloženy z latiny]. Jiný list

od r. 1308 polwrdil Wladislaw (1509). Lisí

Prokopa od r. 1395 jest w registratue Brnnské.

Pepisy listuw a wýsad na statky zádušní w Karl-

šlein od I. 1348 sld. (sec. XVIH) w 4. Vid.

Liber privilegiorum. Rkp. we. bibl. XI. D. 12.

fol. 85. Zápis Ruda z Cidliny na slib wrnosli panu

Ilerartowi zKunina msta ald. Nkteré listy Karla,

Wáclawa, Ladislawa a nkterých pánfiw nalezli

w rkp. B. VII.

2) ^\' Mora w ,
106, a) Phony a nálezy saudu manského bi-

skupství Olomauckéiio od r. 1353 až do XVII

stol. zacliowalé (w archiwu arcibiskupslwí w Kro-

mížij okolo r. 1380 w domácí ei se konaly,

b) Lisly púwodní domácím jazykem psané po-
sud kladaii se : «) r. 1387 w Rrne, w úterý ped
s\v, Margretií, jimž Hynek z Milina od iMargrely

Domoslawowej wno wc Wážanech kupuje, ^)
r, 1189 w Rrn, prwni slcdu po nedli Rcmi-
niscere, jímž Jošt, markrab a pán morawský,

1) Nejslaríí listiny ccské sliromáždil p. Palacký, z
nicliž iiktfré w Arcli. r-csktiii ;i ^c W^h. /c Si.

Lil. 18-15 .sir. 1007 sld. (133 kusiij wydal', iikleré
w rkp. thowá.

bratru SNvému markrabí Prokopowi pt sel kop

grošów zapisuje. [W zemském archiwu.]

c) Desky manské kostela Olomauckého w Kro-

míži r. 1326 založené, w nichž od r. 1398
wklady listu \v domácí ei psaných se nalézají.

d) Piihony a nálezy saudu zemského ili lak

nazwaných cud zemských w Olomiíci a \v Brn.
[Píiwodní knihy od r. 1 105 až do XVll století

(asi 100 foliant), jichžto p. Boek r. 1841 se do-
ptal, riiovvají se nyní jeho piinním pi deskách
zemských w Brn. Opisy jcdiioliiwých dílfi, wicc
wšak wýtahy, dle rozliných i)otel) wyskytují se

brzo WC wšccli liiau njších archiwecli a kniliow-

nach na Moraw. Hluboký to poklad pro slaro-

slowansk právvo, pro národní dje, jazyk, oby-

eje ald.]

G. BOHOSLOWÍ.

a) Bibli.

107. Biblí eská. Rkp. na pap. fol. ku konci

XIV >vku w bibl. Mikulowské. (Boek.)

1 08. Bibli r. 1 39 1 , wtší ást nad latinským lex-

tem nadepsaná. Rkp. w Olomucké bibl. (Boek).

b) ástky biblí.

109. Žaltá Witenberskij (bibl. seminerské),

na pergam. 283 listu av mal. 8. z prwní lwrli

Xiy století.

eský text jest meziádkowé peložení latinského.

Obyejné zpvvy ze Star. a Now. Zákona a symbo-
lm sw. Athanasia stojí u prosted mezi žalmy. Zalin

91 chybí. Wiz Rozbor 1842, kdež z nho nkteré žaltny

tištny od p. Safaíka, jemuž opis sdlen od p. Sliira

wrn uinný. Wýjimek (Žal. JS. 43.103. 138). Tištn
\ve ANýb. Star. Lit. 1845 str. 57.

110. Žalíái' weí'. bibl. XVH, A. 12. w 4,

na pergam. listflw 147,
Zawírá w sob mimo písn ze Slfív. a JV. 7,(íkona,

Tc Denm a Symbolm (vvíni Boha) s. Athanasia,

též lilanii wšech swatýcb, a paindlku (olTiciuni) za

mvltcé. Dle písma ze XIV stol. a sice prwní polo-

wice ; než dle oniylíiw pe|Mso\vatelowých domy-
sliti se možno, že starší jest. Peložení liší se od

Witenberského, jsauc wolnjší a sroznmitedlnjší, a

Witenberský má wíce znakw starožitnosti, k. p.

dnaly písn kladené. Tomsa we spisu : Uber Ver-

andernn<í der czech. Sprache. Prag 1805 z nho
žalm 6í)tý tisknauti dal. W Cas. miis. 1827. I. 108

jest srownání žalmu lOOho s nuisejním žaltáem od

p. Hankv, od nho též ^^ ýlahv w Sbjrcc slar. siown.

.str. 200—231. Porow. Dob. Gesch. d. b. Lit. S. 117.

\V Rozboru (1842) tištn odtud žalm 103.

111. Žalíái- kapituly Praiské na perg. w 4.

lisUlw 100 ze XIV stol. a sice spíše z druhé

polowice, a i on ze staršího sem tam chybn

pepsán.
Dlí se peložení to od Witenb. i Clementinského,

a nkde do slowa se srownáwá. \V Rozboru (1842)

tištn odtud žalm 103 srownaný s Clemenlinským.

[Por. Dob. Lit. Mag. v. Bohmen III. str. 72.]

112. Žaltá Podbradský, nyní w Olešnici

we Slezsku, rkp. pekrásný we fol, 174 lislu

w r. 1396 pro paní Alžbtu, manželku p, Jana

Boka z Kunštatu psaný.
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Pepis jeho prosledkowáiiíin prof. rurkyn floslal

se p. Safaiíkowi, kterýž o nem w Rozboru (1842)
širší zpráwu sdluje. Srownáwá .se s ^^itenl)er-

ským, ale má niéné arcliaiíiiníivv.

113. Ctijnj pergaiii. listy z Žaltáe ^v iriai.

8. w Museum.
Text tohoto zlomku a glossy hoej.ší (oddl. I. .

15) srownáwají se s Wiletiberským do.slown ; na

proti tomu pekladowé celých žaltáiii (A\'itenb., Cle-

nientinský a kapitoltií) od sebe welmi se liší.

114. Žaltá rkp. r. 1396 w Oloni. bibl.

(Boek).

115. Zlomek žaltáe w Brn prof, Klácelem

na deskách kuihy staré nalezený, 2 listy w mal.

8. z prwní polowice XIV století.

Sro« náwá se, wyjinanc malikosti, s AVitenberským.

AV Rozboru ástka žalmu 25 odtud tištna.

116. Zlomek žaltáe w Museum, dle písma

z XIV stol. 2 pergam. listy w mal. 4.

S Witenberským se srownáwá. AViz Rozbor I.

str. 116.

117. Prorok Isaiáš, Jeremiáš a Daniel. Rkp.

z XIV stol. na pap. fol. nkdy pánw z Ro-

senberka, nyní w bibl. we. XVII D. 33.

ísla rádowá tu jsau : pátánástá, šcstánástá, osmá-
nástá, dewátánástá kapitola. Prawd podobno, že

toto zstatek jest prwního pekladu celé biblí, kte-

rýž mnohem starší že jest, než tento rkp. i z jiných

diiwodw patrno. AAýjimek tištn we AAýboru ze

St. Lit. 1845 str. 331.

118. Ewangelia nedlní a swáfeíií.

Rkp. w bibl. dworské we AAídni, w 4. N. 3130.

[Por. Dobr. Gesch. d. Lit. str. 185—186.]

119. Epištola sw. Patela.

Rkp. we 4. we. bibl. XVII E. 8. num. 4.

120. Ewangelium sr. il/aíoMse, s pipojenými

honiiliemi sw. Otciiw, na perg. fol. w bibl. we-.

XVII. A. 4. z XIV století.

Na str. 227 stojí homilie latin složená Karlem
IV r. 1338. Obyejný konec homilií jest : jehožto
mn í wám dopoináhaj otec, syn, swatý duch, amen

;

nebo : jenž jest žiw a kraluje s swýni otcem a s

ducluMu swatý ni wky wkoma amen '). \s'. Roz-
bor IL ást. sir. 71.

121. Pericope evangeliorum ^v?^G\mss,o textu

latino.

Rkp. we. bibl. XL B. 3. písmo z konce XIV stol.

Inc. Tch asów, když blížieše se Ježíš k Jeru-
salemu, a bieše pišel k jedné obci Belsaje etc.

c) Sioat otcoioé.

122. Sw. Augustina Speculum peccatorum,

zrcadlo híšných. Rkp. na pap. w 4. od r. 1398
we. bibl. XVII. F. 21 listuw 135.^ Dle sloliu

pocházeti zdá se od TOM. ŠTÍTNÉHO.
Obsahuje spis ten 100 kapitol, z nichž w tomto

rkp. 6 schází. Na konci psáno : A tak jsú skonány
knihy, jimž iekají zrcadlo sw. Augustina, w lél
božím 1398 rukau AVáclawa Spoee (z Poieie),

1) Kráiowá Anna, wdaná za Richarda krále anjíli-

ckého 1381 (11391), mla 4 ewanirelia w e-
ském, nmeckém a latinském jazyku. Stáwáli
jich kde, neznámo.

nkdy eeného Suchon Libcnkého syna at;l. Jiný
rkp. we. bibl. XVIL G. 8. w 4. od r. 1469. Opt
jiný rkp. Inc. Poínají se knížky eské, jenž slowii
zrcadlo hicšných. Xajmilejší, ponawadž w cestjsme
toliolo liiedného a uliekajícieho swla. dnowé naši
jako sticn hynii X a w radost wnií pojdeme
pomocí trojice sw. skrze pána u. Ježíše Krista amen.
We. bibl. XI. C. 3. list 101— 110. Též w bibl. Mi-
kulowské mezi jinými spisy ílnsouými. jemuž i

ten spis p. Boek piítá. Tištna pod jménem :

Knížky dw s. Augustina. Prwní slowe : Zrcadlo
híšného lowka. A druhá : O marnosti etc. z
lat. peložené a wydané w Praze 1590. 8. Pak od
Faust. Procházky u Kasp. AA idtmanna (knihkupce)
1786. 8. str. 28 a 16.

i 23. Sw. Augustina SoliloqtUa. Mluwení san-

kromi; wrkp. we. bibl. XVII. F. 21. tauž rukau

co zrcadlo w 33 kapitolách. (Konec schází) 1.

P. 1398, nepochybné též od TO.AJ. >TÍT\ÉHO
peložena. AA^ýjimek z rkp. wydán we AAýboru
ze St. Lit. 1845 str. 785.

Tiskem wyšla pod titulem : Knížka sw. Augustina,
jíž dal titul Soliloquia auimac ad Deum. t. j. samotné
rozmlau\\áuí duše kesanské lo\\ka s bohem
atd. w Nornberce u Jana Giinthcra 1543 w 12. iVa

konci pídawek 3 listy: Toto jest \vybráno z kázaní
blaiioslawcného otce Jana Damascena. Po druhé od
Dan. Adama z AAeleslawíua, w Praze 1583. we 12.

Též r. 1600 we 12. Po twrté w Praze u Ilraby

1736. 8. pod názwem: Soliloquia. t. j. knížka sa-

momluwení duše k. P. Bohu. AVydal je Benijnus
Sychrowský a spolu Manuále, Aleditaliones et Rejum.
Páté w Praze u Schonfelda 1784. 8. str. 138^ Še-
sté u Diesbacha od Faust. Procházky 1786. 8. str.

120. Po sedmé od kuíž. arcib. konsistoe w Praze
1828. 8. str. 82 (s Alanualem s. Aug.).

124. Sw. Augustina homilie proti hádání.

AV rkp. knihowny kostela sw. AAita (pi Alanu),

Zdá se býti pozdji psána, než ostatní tam kusy.

125. Homilie sw. otcuw. AAiz . 105,

126. Prologowé sw. Jcronijma, s wýkladeni

hebrejských slow od Aer až do Zuzim.

Rkp. we fol. w bibl. kostela kapitolního. Sw. Je-

ronýma wolánic a eK Rkp. z XA'^ století na pap. u

p. Cclakowského.

127. Sw. Augustina epištola k blaženému Cy-

rillowi o welikosti a dóstojenstwi sw. Jeronýma.

Rkp. z XV století we 4. AVe. bibl. XVII E. 9.

128. Sententiae e patribus. Rkp. z XIV stol.

w Olom. bibl. (Boek).

129. Kázaní (wýrocni) od welikonoci až do

adwenUi. Rkp. zeXIA'^ stol. w Olom. bibl. (Boek).

d) Wýkladn.

1 30. JAXA IMILTE postilla a wýklfldy na

Ewangelia wýrocni, kteréž laké listeny jsau w4.
Idle Kliel.

131. liei na nedle a swátluj celého roku.

Rkp. necelý we. bibl. XN'1I. C. 15. fol. b. r. le

XIV století od TOAI. STÍTXÉHO.
AVýjimck tištn we A\"vhoru ze St. Lit. 1845 str.

743.

'

132. ]ytjklad nkterých teni sw. ewange-

lium. Rkp. wcr. bibl. XVII. D. 32. fol. b. r. ze

XIV století.
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133. Wýklad pátee. W rkp. Mcr. I)il)l. XVII.

E. 8. nuni. 10. ze XIV wkii. Tež Wýli/ad pátee

neb modlitby Pán. líkp. we. bibl. XVII. A. 18.

niim. 5. w 4. b. r. ze XIV >%éku.

Wi/klad pátere. Hkp. ze XIV slol. \v Olom,

bibl. (Boek).

134. Yist trýkladií a) Inc. Dietky, miiozi jsií

po našem bichu liiuiie rozkoehajiice se, roztyjúce

jako nemiídré swin elc. Tištn z rkp. wer. bibl.

w Star. Ski. III. 255. h) Super decern praecepta.

(Wýklad na desatero pikázaní. Inc. Dielky slyšte

desatero pikázaní milého pána boha, abyste je

slyšiec umli, umjíc skutkem íinili etc. X «ž by

žiwot winý ráil dáti. .\men. W rkp. we. bibl.

XI. C. 8. num. 14. dwa listy a ást.

135. ]ytií:trí'fleiií korábu. Rkp. Me. bibl, XVII.

F. 9. ze XIV stol. w 4. b. r.

c) Romány duchowní.

136. Poruenslwi dtcanácti patriarch, synów
.lakubowých, co který z nich synóm a bratím
swýni mhnvil a poruil jest.

Tenlo spis. a pozdji složený, náleží mezi ony
.spisy, w kterých se njaký obraz predhistorického
swla zachowal. Fieiožena z erkéiio od Roberta
íírossetesliis ereného, bi.-^knpa Linkolinského w r.

1242. Rkp. w Lipníku na Moraw. (Porownej .1. A.
Fabricií ode\ psendepiffiaphns Vel. Test. Ilamimrg
1713. 1722 sir. 496. Warhier líandburh I. 60|. Aa
len spis odwoláwá se Štítný (1376), podobno tedy,
že již tehdáž peložen byl. Jiný rkp. wc >Vratl-
slawi od r. 1491 [u dominikan], opt jiný w Praze
od r. 1465 w iiilil. we. XVII. B. 15. ninii. 6. Tištna
ta kniha poprwé pod nápisem: Testament anebo
k.šaft dwanácti patriarch, syn Jakubou >'cb. Jak
jeden každý syny swé ped smrtí swií uil a k o!)-

cowání dobrému napomínal
, pitom také kterak

každý z nich obzwlášt w duchu prorockém o K.
P. swdil a prorokowal, welmi pkné a užitené
nauení, ta w nm piln rozwažujíc každý sob
^^zíti bude mocí. I. 1545 \\o 12. w Prostjow za
panowání p. z Pernšteina. Dle Dobrouskéíio 154S.
^. w Jana Giinlhera, nákladem Matje Pražáka, tamž
1551. 8. Pak: Testaiiuiilowé aneb k.saCtowé dwa-
nácti palriarchuw, synuu' Jaknbowých. kterak jeden-
každý žních obzwlá.šln syny swé ped smrtí swan
uil ald. Ayní jsau ié|»e než prwé spraueni a w
now vvytištni I. 1570 \v Star. iM. Pražském u .li-

íka Melanlrícha z Awcniínu. w 8. str. 311. Pipo-
jen jest Assenalli.

137. hniha o Adamu a Ew w 1 1 kapilolácli.
W rkp. u p. ryl. z Ncuberka pi kronice Marli-

niani od r. 1400. Též pi poruenslwi 12 palriarchii
w rkp. Pražské we. bibl. XVII. B. 15.

138. hniha Josefa., syna .lakubowa palriarchy,

7. arabského jazyka bratra Alfonsa ze Španiel,

kterýž ji w žalái w Aegypt psáti ml, 23 listíl.

eské peloženi jest z latiny. W rkp. Wratisl.
pi poniienslwí atd. 1491.

139. Assenalh.

\\ knize Josefow dje se zmínka o tomto spisu.
Rkp. w Praze u františkán \\idl Dolir.iwský pod
jménem .losef a Assenech, k nmuž žiwol .loscfuw
pipojen. Ti.šln pi knize Poruenslwi 12 patr. w

Praze 1570. IVa dridié totiž stran listu P. I. „zaíná
se historie, kteráž slowc Assenalh. w slarodáwních
židowských w skrytých spisech nalezená, w eský
jazyk peložená a na swtlo wydaná. W nížto se
pokládá nejprw o |)iodání Josefa a wyswobozeuí
z žaláe, potom o jeho ženní atd."

f) Zhoot Krista a sicatých.

140. Ziwol Krista Pána s pedpojeným ži-

wotcm sw. Joachima, s\v. Anny a panny Marie.

Rkp. na perg. w 4. ze XIV stol. We we. bibl

XVII. A. 9.

Jíuý w Raudnici ze XIV stol. na pap. Zdá se
býti peklad z latiny, a originálu wytknanii nelze.

Spisowatel složil žiwot Kristw p'idié lyr ewan-
gelií, a jen na jednom míst nekanonického ewang.
Nikodemowa se dokládá; na jiných místech z úst-
ního podání, z wyprawowáuí pautníkuw elc. erpá.
Zmiuje o Albertu Welikém ; tedy po nm spis ten

zliolowen, na konci XUI nebo na poátku XIV stol.

Tištn wýjimek we Wýborii ze St. Lit. 1845 str. 351.
\\"\z Rozbor II ást. str. 58.

141. Pašije podlé sw. Jana ewangelisty, roz-

šíené uwádním sw. olcúw.
Rkp. ze XIV stol. w 4. na perg. we. bibl. XVII.

A. 18. num. 2; též w Raudn. bii)l. pi skládání o

utrpení atd.

142. Umueni pána našeho Ježíše, wedlé

sepsání sw. ewang-elislfi. Rkp. we. bibl. XVII.

U. 39. b. r. fol. (s obrázky).

143. Spis o umuení našeho spasitele. Rkp.

we. bibl. XVII. E. 8. num. 11.

144. Zitcot pána Jeiíše Krista. Rkp. XIV stol.

w Olom. bibl. (Boek).

145. Passional, aneb žiwolowé swatých mu-
edlníkíiw.

Rkp. we 4. w iMuseum na perg. nejstarší posud
známý

,
prostedek jehož jest ze XIII slol. ostatek

we XIV stol. doplnn. Wýtahy slow z nho w Sbírce

Star. slow. 1833 str. 258 tištny. Jiný necelý tamže
(num. 554) od r. 1379. Opt jiný u p. z Schon-
herra od r. 1395. fol. Jiný od r. 1468 fol. na pap.

w archivu kláštera Bewowského. W rkp. Opa-
towickém z XV stol. w Museum jest sedmnáct ži-

wol, [w as. nuis. 1832 sir. 14S|. We we. bibl.

jest jeden rkp. od r. 1476 pod XVII. D. S. fol.,

druhý b. r. XVII. F. 6. w 4. Tiskem wyšel okolo
r. 1475 fol. (u p. Boka wýlisk necelý), pak i)od

titulem : Poínají se knihy, jenž slowú latin Passio-

nal, a esky žiwot a umuení wšech swatých mu-
edlmkw a uajprwé o božím píští atd. se špatnýun'

rytinami wc dew, okolo r. 1495 fol. Pídawek k

tomuto wydání obsahuje IIusowo twero psain',jeho

a Jeronynniw žiwot a umuení, pak list kardinála

Poggia o usmrcení obau dwau. Nalézá se w Jen
na 16 lislecli |w Dobr. Reise nach Schweden], též

w Zitaw w bibl. radního domu. W musejním exem-
plái, kdež registrum 17 lislw wyezáuo. We
Wýb. ze Si. Lit. 1845 sir. 263 sld., tištný z rkp.

nnis. legendy o sw. Petru, lílímcntu, Katein, Jiím,

Wílu, hyrillu a Meludiu, lledwice.

140. Epiphanius (sw.) píše o swatc Maí
matce božie, jak jest wedla žiwot swój. VV rkp.

we 4. we. bibl. XVII. E. 8. ze XIV století.

W témž rkp. jest o sw. Anselmu, o sw. Apolonii,

sw. Bernardu, sw. Brigid.
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147.0 swatém Eustackioici. Poíná : Swalý Eu-

slacliius prwéslul Placidus, a potom jemu wzdno
Eiislacliius, O tom se takto píše, že jest byl mistrem

i sfaroslú rytislwa na dwoe Trajana císae atd.

Rkp. 4 listy: sloh wku XIV. Opsáno w Slaném
r. 1457 (ii BokaJ.

148. Žiwoftj a ei otcútc aegijptskijckjOhy-

ejne s\v. Jeronymowi. Rufinowi a j. pripisowane',

a na konci (1.449— 494)žíwot s\v. Alžbty. Rkp.

wcr. blbl. XYIl. C. 28. na pap. fol. 494 listúw.

Jazyk a prawopis sice ze XIV stol. ale dle zacho-

waiiýh archaisniu peklad sám mnohem starší, kte-

réž archaismy w ostatních tvrech rkp. tž bibliotékv

ze XIV stol. '(XVII. C. 16. 17. D. 36. E. 2) již jcíi

porídku se wyskyliijí. jakož i w pozdjším pekladu
téhož spisu od Hrubého z Jelení we dwau rkp. též

bibliotéky 1. 1516 (XVII. A. 2. C. 19). Xa Strahow
je rkp. od 1. 1510. Pipsán jeden opis kancléi
králowstwí Ladislawn z Šternberka pedl. 1514. neb
toho 1. Hrubý zemel. Latinské originály tchto ži-

wotw tištny jsau w knize : Rosweydi vitac patrm.
Antwerp.1628. Zíwot sw. Jana ae^yptského. wnmž
mnoho zkažených rýmfiw. Tištn we AVýb. ze St.

Lit. 1«!45 str. 1161. '

149. Zlomek o muedlnících, glagolitským

písmem psaný. Jeden list na perg. fol. na desce

knihy nkdy n Cerroniho.

150. Sermones de sanctis et legendae. W e-
ské ei patrn ze XIV stol. Rkp. u p. Boka
od r. 1453 we 4.

Zachowala se tu esky psaná nejstarší legenda o

sw. Crhowi a Slrachot. Rozdden-li od žiwotii a eí
otcfiw aegyptských. ? —

g) Polemické a dogmatické.

151. Wiklefotnj spisy nkteré pel. JEROXYM
Pražský pomoci Husowan 1402. Rkp. uhistoriogr.

p. Boka.
152. Knížky tyto iepsalxmslx JAN HUS proti

knzi, kterýž prawil i pisáhl, ka : že Hus horší^

než který dabel.

Ten opustiw knžstwí, byl u pána dole eeného
[p. Ctibora] kuchmístrcm. Proti nmuž mistr J. Hus
wedc písma Star. i Xow. Zákona, že najhorší lo-
wk lepší jest než dábel. Xa konci: A tak konec
scpsánie tohoto, kteréž mistr J. Hus nind proti knzi
kuchmistrowi 1. 1406, kterýž ho nekesansky ha-
nl. Impressum per Paulm in nionte Obveti. Anno
Doni. 1509. 8. a— c. Xa osmém listu prawí llus :

Jedenácte takto: každý dábel snebe wypadlý již w
híše zatwrzen jest 6605 let a wždy zlosti zwyká,
a já ješt neheším padesát let po ktu, neb mi
ješt není padesáti let. Odtáhnemli ten rok 1406.
w kterém Hus tento spis dohotowil, od let 6605.
\vyjde rok 5199, to jest porodu lirista dle potu
ímského martyrologium Bdy a Euscbia z Caesarey,
dle nhož w Cechách se sprawowali.

153. Traktát o piíéfí 3íessiáše, od židowského

mistra 5í/»«/e/e, latin bratrem Alp/ionsem š\ti\me\-

ským, a z latiny nkým neznámým wiešlinn pe-
ložený.

Rkp. na pap. we 12. u appell. raddy Brožowského.
Pozdji wydán tiskem w jiném peložení z nm.
AVácla^a Linka, pod titulem: List Rabbi Samuele k

Rabbi Izaakowi poslán, že Ježíš Xazaretský prawym
messiášem a spasitelem jest. protož nemají Židé na

žádného jiného oekáwati. ONDEJ STROJEK w
Plzni z nmecké weskau e wyložil 1. 1528 wc 4.

listfi 27. Opt wydán od Jana Musophila Sobslaw-
ského. w Praze u Bur. Waldy 1574. w 8. pod titulem :

Knížka tato obsahuje w sob toto dwé : prwní list

Rabbi Samuele poslaný k Rabbi Izaakowi o tom. že

Ježíš Xazaretský prawým messiášem a spasitelem

jest: druhé pronesení welmi skrytého tajemstwi ži-

dowského o Kristu Ježíši, kterak byl wywolen w
poet 12 knží poádných w Jeruzalém a do ob-
zwláštníth knh památních wepsán. žeby jistotné

prawým synem božím byl etc, a r. 1620 we 4. Díwe
pedmluwy stojí: Tento list neboliž ta kniha nkdy
ped 500 lety sepsaná od Alfonsa w lat. jazyku wy-
íožena. z latinské w nmerkii Wáclaw Link w AI-
tenlierce. a po nm Ondej Strojek w Plzni w eskue \\'y ložili. Item 1749 w Praze. typ. Clement.

h) Wz-dlaicalelné a náboiné.

154. Kterak mají ícseckerny skutky spóso-

beny býti.

Rkp. we. bibl. XMI. A. 18. nuin. 4. X. p. kázaní

slyšeti s poklonnú hlawu a zawenýma oima, což

ponwadž rkp. z panenského kláštera pochází, zdá

se týkati jeptišek.

155. Spis o pijímání lla a krwe Kristowy.

Rkp. we. bibl. XYII. E. 8. nnm. 12.

156. fl? Kec o božím tle a jeho krvvi swalé

w rkp. pi Passionalti w 3Ius. XV. X. 555.

bj Swt a ábel, o dwú bratr, ježto spolu

wálku mli. Ib.

c) Skonání nebeské králoirny. Ib.

157. Spis o modlení, o prawém swaloden-

stwí atd. Rkp, ze XIV stol. b. r. We we, bibl.

xvn, D. 32.

158. TOMÁŠE ZE STÍTXÉHO. a) Ro:-

mlauwání mezi otcem a dtmi, pak rozinlauwáni

ducha se swdomím o náboženstwi.

Rkp. z XY wku w Gerstorfské bibl. w Budišín.

a nowý opis w Mus. eském. Udáwá sám rkp. w
ihvodu obsah, jmenowit ddu L: o Bohu, poznáni

jeho po stwoení; o andlích, jich dewateru kuru.

Dílu IL O milowání Boha za dobrodiní jeho ; o dwoji

radosti, tlesné a duchowní: o smrti zlých, o radosti

dobrých w nebi. Psán jest rkp. náš z ásti (39 listu")

na pergamene, z ásti (75'., listu) na pap. >N po-

slednjší ástce spisowateJ prawí. že z dtí tré mu
nmelo. a že spis ten obnowil. Dle toho sauditi. že

rkp. náš ze dwau recensí sestawen jest. tak že.

ponwadž wnm udaného na poátku druhého roz-

udauwání ducha se swdomím nestáwá . urili na

ten as nelze, zdaž celý jest. jelikož na konci jedná

o ráji. o zawedení lowka a spasení jeho. o sedmi

hlawních híších a ctnostech. — Wýjimek tištn wc
Wýboru ze Star. Lit. 1845 str. 639.

b) Knihy uení kesfanského. kteréž sepsal

dlem swým, a pipsal mistru Albrechtu, prw-

nimu doktoru písma w Paíži z Cech uinnému,

a potom co skolastiku známému pod jménem

Alberta Ranconis de Ericino, jejž Štítný nazýwá

muže hrozného rozumu.
Spis ten jest z wtší ástky piiwodní, ano Štítný

prawí: „Tyto prwé sám klada ze swé hlawy^ jakž
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mi soj zdálo podobné, což jeseni kde cell nel) sly-

tlial na kázáni anelt od uených, aneb se mohl sám
domyslili.- Známe [losaund |il rkp. od sebe ponkud
rozdílných, lak že i-I\m ro recensí se uslawili muže.

ISejslarii a puwodMi. neb aspo brzo z puwodního
pepsaný rkp. jcsl irc irc. hibf. XVII A. I). na perij.

Kil. lislu ir>s WC siaupcích od r. K^TG. Obsah jeho

jesl mimo dw píedmluwy a pHpis mislru .Vlbrech-

lowi 1) O wíie. nadji a milosli. Wýklad pátee,
klerýž prawí, ie sice neslíbil na poálce knih psali,

ale pro užilenost lo irii. 2) O slawu panenském,
wtlowském a manželském. 3) O hospodái, hospo-
dyni a eledi. O desalern božím pikázaní. Kak má.š

s mieti k bohu srdcem, ústy a sknikcm. Kak s má
eleJ mieli k iiospod srdcem, lisly i skulkem. 4)
Kak s zdejší stawowé lid.šli pipudobiiáw ají k an-
dlským kuróm (Ii hierarchie), kdež nauení klade
duchowním. zákonníkóm. ueným, saudcím, |)án()m,

wládykám, liehaóm. knpc(')m. kramáóm. .^) Oslnec.
Pokušeni. 6) O swátoslech. kiu. i)imo\vání. o bo-
žím lie, manželslwí, knžském ádu, o pokání
zpowdi. zadosli uinní, o niodiil!), almužn, po-
slu, o odpuslcích, o s\v. oleji, o smrti, oistci, o ne-
beské rado.-ti. Druhij rkp. ir Musciiiii, we fol. na pap.
od r. 1 Ui, listuw 2^7. >'a konci |)sáno : Skonáwají
se knihy tylo urozeného panoše Tawla ze Sulenic
a z Kehlowic, psané skrze Jakuba z Welenuna léta

atd. Tento rkp. srownáwá se s pedešlým co do
wci, tém cele, co do eí, zhusta slowcc mní.
Teli, rkp. tcel: hihf. XVII. D. 31. we fol. rukan Ma-
tje apka, písae Hradeckého wJindichow Hradci
1.1-154, kteréžto jest složil slowútný panoše bohumilý
Thuoma ze Zásmuka a z Chotnic dtem swým wlast-
ním, nyní tiíc ped osmdesáti léty ft. r. 1374) o
rozliném kesanských wcí nauení ku pamti ke-
sfanské wíry a dobrých wášní. Ale já Wáwra z
.liwian , mštnín \v Hradci .lindichow a starý písa,
tudyž skonal sem tyto knihy 1.1402 atd. Tento rkp!
wcmi a poádkem s pedešlým srownáwá se, ale
rozdílen jesl slohem, tak že na mnohých místech
brzo jako o|)sání. brzo jako pedlání, brzo i skrá-
cení onch prwních. zdá se býti, nkde wíce, nkde
mén obsahující. Clirriij rkp. Opalmrirkij, led p.
Cerwenkowi, knzi církew. náležející, .lest na pap.
fol. z poátku W stol. stran 42.3. W pedmlnw
prawí spisowatel dcei swé fjiž ne k dlem, nébrž
k dcei mluw), že jakož rozum jej odwedl buj-
nosti .'^wlské neb tlesné, tak že lly rád ji maudru
widl. tehdy že |»oal jesl, cht jí 'dáti tyto prwní
knihy (t. o híších a nešlechetnostech) ... že míní
wšecky swé jí napsali knihy, a by byl dotud žiw,
žehy je mohl dokonali, aby mola,' w cem by
ila, sobe i jiným k užitené "kratochwíli , tak ze
má za to, žeby mla od nho dobrých šest swaz-
Ków knih i s tímto prwním atd. IViádek wcí tu
jiný než w pedešlých, a sice: o híchu a šlechel-
""*.*' ^'. •''"'••*'' )^ pak o swátoslech, o trojí hierar-
«;hii, o tech slawích, panenském, wdowském, man-
želském, konen o hospodáslwí. iní zmínku o
nkterých spi.sech swých, jako na .sir. li).'). O al-
mužn tuto nic neku, neb na sw. Wawince psal
sem o ní na .sir. tí>r.. O lch sedmi blahoslawen-
slwích . .

.
máš naped. .\lc o piprawení srdce a lch

chodbách frkp. nnis. klade : o ci-stách. jiný rkp. o
wslnpnirh), iniof nnním lrh knížek pipsati atd. W
lomlo rl<p. stae- náš w 70lém ro.e wku. dcei
swé z k'.ih díwc dlem psaných, co jí se hodilo,
wybral. pedlal a pciožemin neb radji wynlíni
inaudr>'m z latinského spisu Hicharda a S. Victore
o slawu wnilniho lowka , a z Kobcrla Holkola,
wýkladcm na knihy Mandrosli swiij spis rozšíil. Že
wšak tento rkp. není jeho rnkau psán, swdí mimo

omyly psací, slowa na sir. 397, kdež erwen psáno :

Tuto se poíná wýklad knih múdrosli, jakož je Tóma
jazykem eským (ostatek chybí). /V/// rkp. ire. bib!.

-WH. C. 1)^. fol. na pap. 392 lisly. Xa konci stojí:

-V tak jesl tmto knížkám konec', jenž sú psány 1.

od nar. syna bož. 14(53 len den sw. Františka. Ob-
sahuje Tumowy spisy \v tomto poádku: 1) O pa-
nenstwí, wdowském slawu a manželích. 2) K ho-
spodáem, hospodynm a eledi. 3) O dewíti slawích
lidských podobných k 9 kóróm andlským. 4) O
tech slowích onoho swla (pekle, oistci, nebi).

b) O hieších. Pak co jest 10 rohów, jenžto je hích
má. (i) Kniežky Uychardowy o lweru zlém. 7) O
tyech zwech, ježto widl Daniel prorok u wi-
dní. 8) O šlechetnostech |wíra, nadje, milost; opa-
trnost, udatná mysl, smiernost, sprawedlnosl]. 9) O
sedmi šlcchclnoslcch, ježto jsií proti sedmi úiilawním
hiechóm, [milowání boha, bližního, pokora. Irpe-

dlnost, poslušenstwí, nelbániesbožie, skrownosl, isto-
ta]. 10) Kterak bojují hiechowé proti clnostem (pýcha
proti pokoe, hnw s úklidnoslí srdce, lenost se
snažností, lakomstwo s nelháním svtských wcí,
lakoty se smierností, istoty se smilsUvem]. 11) O
sedmi daích ducha sw. 12) O piprawení srdce. 13)
O sedmi chodbách. 14) O osmeru, ježto piwodi
biažnost. 15) O desateru božím pikázaní a o dwa-
nácti radách sw. lení. 16) O sedmeré koslclníswálosli.

Rkp. len jest twrtá recensí spisíi Štítného, nejbližší

rukopisu Opatowickénui, a nkde širší, nkde kratší,

a cele now wzdlán jest, a hned wice, hned mén
wcí obsahuje.

Tiskem tchto wýborných knih wyšly posud jen
male ástky n) z tetí knihy od Tomsy we spisu

:

ijber die Verándcrunuen der ech. Spracbe 1805,

sir. 85—104. bj Zpráwa i wýpisky p. Palackým ui-
nné w Cas. mns. 1838 sir. 3— 14. c) Též od p.

Stárka w as. mns. 1841 sir. 317—332. d) Širší

zpráwa w Rozboru 1842 sir. 195—203 ode mne. e)

AVýjimky hojné we Wýb. ze St. Lil. 1845 sir. 675 sld.

c) O sedmi wsfupiiíc/i léliož Tomáše Slítne'ho.

Rkp, we. bibl. XVII F. 9. we 4.

Poátek: „Tyto knihy slowú o sedmi wstupních

a jsú welmi dobré každému, klož chce w ducho-

wenstwí prospti." Konec : „Léto boží 1396 po bo-

žím narození len pátek |)o wsliuipení božím na ne-

besa srownány jsú knihy o sedmi wstupních rukau

Wáclawa, tohoto asu komorníka Wyšehradského,
syna pana Beneše Dubského a hofmistra w tu dobu
.Jasného knížete AVáclawa ímského a eského krále.

Jsaii pak wslupowé ti jinde od téhož spísowatele

také chodby neb cesty íiazwáui : náboženstwí, úsilé

a trápení, ducliowní utšení, pokušení, proti poku-
šení lékastwí, skutky šlechetnosti a mandrosli prawé.
Pipojen jest traktát o korábu Xoemow na 15 stra-

nách, kdež o tom e, eho len koráb jesl fiífurau,

i co se pi potop dalo. Ze tento i hned tuto ná-
sledující spis jsan (lilo našeho Šlíliiého, není pochyb-
nosti, ponwadž w rkp. Ojtatowickém na sir. 101,

pak 195 a 196 na n se odwoláwá. >Vi/. Rozbor
1842 .sir. 143—146. Jinv rkp. we. bibl. XVH. C. 18.

fol. .306—320. Wýjimek tišln wc Wýborii ze Si.

Lit. 1845 sir. 779.

d) Poínají se knížky Hugoicy o pNpraweni

swe'lio srdce.

Na spis ten sám Štítný se odwoláwá w rkp. Opa-
lowickém. Na konci: Explicit Hn^o de praepara-

tione cordis. finitns per douniium Mathiam de Pro-

slano (Prosljow), anno dom. 1438 scriplum in castro

Slernberg. Rkp. w Olom. bibl.
;
jiný u p. Celakow-

ského na pcrg. listíiw 276, w nril. formáte z konce
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XIV stol. Též w rkp. wcr. bihl. XVII. C. 18. listuw

290—306. Jiný rkp. w bibl. Mikiilowské z XV stol.

159. W rkp. tcer. bihl. XVII E. 8. we 4. na

pap. listw 156 (necelém) nacházejí se mnohé

menší ascetické spisy, jako a) Tuto se poíná

plá a žalost sic. královny a milého sw. Bernarda

welnii krásné tím ; když se má žalostiwá (duše)

rozpomene na lak žalostiwé utrpení našeho mi-

lého .1. Krista X "íí tomto swt daj skrze J.

Krista Pána našclio amen.

(Jest to wypravvowání o ^larii matce boží dílem

po zjcwení jejím a Krista swatémn Bernardu, dílem

wypsání sw. Epiplianeusa, jak Maria wedla žiwot

swj. Picházejí tam též modlitby k. p.: Proši tebe,

andle mój, ra mné na pomoc býti etc. Pane Ježíši

Kriste, modlím se lobc na kíži rozpiatému etc, na

niž dal papež eho odpustky.)

b) O boiim narozeni a mladosti we werších,

tištn we Wýb. ze St. Lit. 1845. sir. 387.

c) Rozliné jiné spisky a rozjímání, jako : Sed-

merý lid jest, jenž Boha haní \v jeho dobrot etc.

Jakžto sw. písmo píše, že pro hiech náš prwní

matee Ewy etc. Sw. Jan Alexandrinský jsa je-

dné noci na modlitbách, nzel etc. Sw. Anastasia

byla z íma etc. Wýklad na otenáš. — Svvatý

Anselmus dlúhý as prosil jest sw. 3Iarii etc. Se-

sferá wc jest, jíž se dstojn lowk má pi-
prawiti k tlu božímu etc. Nauení sw. Ber-

narda atd.

160. List s nebe poslaný do msta Galatan.

Bkp. na perg. nalezený Bohm. Dlabaem. Poíná

:

(Ne)wící nechcete witi, že já jsem pokojný

atd. Tištn we St. Ski. III. 259.

161. Poíná s wážná wc o sjurfi: „Prawí

múdrý Salomún, poslúchaj syne mój, nauíniE t
užitenému, dát dar Jobrý tob mé nauení etc.

Rkp. 6 '/o listu ; sloh ze XIV stol. Opsáno w Sla-

ném r. 1451.
**•

162. MILIC JAN. Knížky o zarmúceních

welikých církwe swaté i každé duše wrné, kte-

réž mají trpli od draka na poslednie dni Antikri-

stowy, a o jeho sedmi ranách posledních a naj-

horších, kterýmiž bude wšecky wolené boží ná-

ramn kižowati, a kterak s mají wolení boží

w tom kižowání mieti. Rkp. w 3Iikulow na

pap. w 4. od r. 1453, [pi nmž jest také ewan-
jrelium Nikodemowo]. Poíná : Swatý Jan we swé
tajemnici wolenýmbuožím X Í^^(^ j'"' swtí moc-
n jiným po sob pomáhali ; dajž to nám wšemo-
húcí a niilostiwý Ježíš kižowaný, amen. —

Jiný rkp. od r. 1519 byl u Ribayho w 4. Tiskem
wyšla r. 1523, (wýtisk up. Boka), a 1 542 w Praze

WC 4. u Bartol. Netolickébo, skrze Pawla Bydžow-
ského a Brikcího z Licka s jiovsolením wší kon-
sistoe arcibisknpstwí Pražského i rektora univer-

sity
;
pipsáno Jaroslawu, >Vralislawowi a >Vojtéchu

z Pcrnšleina. Balbin o ní prawí: Jliinc lihrum hac-

retici et catholici commcndant.

i) Widém'., snúe.

163. Jun patriarcha Alexandrinský jsa jedné

noci na modlitbách, uzel u widní atd. Rkp. wer.

bibl. XVII. E. 8. num. 9. ze XIV. století.

164. Patnácte páteóic, /.jewcných bluliosla-

wenému Bernardowi, budelije kto nábožn iekati,

dewt užitkúw pijme. Rkp, we. bibl. XVII. E.

8. num. 2, též ze XIV století.

165. Sná. Somniarium Slaidae
.,

peložil z

latiny WA WÍlLXEC Z BÍlEZOWÉ. Rkp. pkný
na perg-. fol. w bibl. Mikidowské.

Psán jest za A\ áclawa krále, tedy na konci XIV
nebo poátkuW wéku. z rozliných knih sebraný. Pra-

wí spisowatel : Af o jiných mlím, wizme sen dstoj-
ného knížete Karla ciesae iiímskélio. jenž byl otec

najjasnejšího knížete ^^áclawa ímského, wždy roz-

množitele a eského krále a pána našeho niilosti-

wého. Tento sám o sobe píše a ka atd. Dáleji

prawí: Usiluje usilowal jsetn, abych nalezl pano-

wateli swénui prawý a jistý wýklad snów lidských,

jehož žádúcí žádostí žádášc. A po mnohém zpyto-

wání spatil sem, co indití mudrci, co perští i také

aeffy|)lšlí o tom sii psali a smýšleli. A z tch naj-

wážnéjší wybra\\-, krátkii eí tuto sem popsal, aby

panowatel mújjich známosti dosiehna, budúcích wécí

jistotu mohl poznati, kterážto okryta jest u podo-

benstwí kololawých znamení ald^ Jiný rkp. od r.

1539 widél Jií Ribay, kazatel w Cinkote w I hích;

opt jiný jest w Stokholm na pap. we 4. od r.

1471. Jiiiý rkp. r. 1483 we 4. u p. Boka. Hájek

klade wyhotowení té knihv mylné na r. 13t51. a

Avydal ji w Praze r. 1550 (we. 'bibl. IV. F. í=íG).Po

druhé wyšla w Praze u Daického r. 1581. 8. pod

titulem: Sná welmi pkný z nmohých spisiw mu-
drcíiw starých i nowých i z knh zákona obojího

wybraný, wcdlé píhod lidských skrze sny jim od

boha zjewené atd. nyní opt znowu wylišténý. U
nho rozdlen jest na 12, w rkp. Šlokholmském na

8 knih.

166. Sybilly proroctwí o králowstwí eském,

dle mnohých Cumana, jina Amalthea tak nazwané,

z jedné welmi staré sepsané knihy wylažeuo.

Rkp. we. bibl. XVII. A. 24. we 4. b. r. Pi Dale-

milu u Zeberera nalézá se též Syhillino proroctwí

w rkp. od r. 1459 we 4.

k) Modlící knih II
a liturgie.

167. Modlitby nejstarší posud známé. Bkp. ze

XIV století we. bibl. XVil. F. 30.

Obsahuje na 180 listech mimu nkteré písn 197

modliteb sebraných s ohledem na klášterníky. Jazyk

w nich wýborný. AViz Bo/.bor 1^12 sir. 131. W rkp.

Randnickéni na pertr. nial. fol.. též ze XIV stol., po

latinském oHicium bcatae vir^inis, nachází se od listti

90 až do 111. osm modliteb eských, z nichžto

sedm w Pražském rkp. do slowa položeno.

168. Hodiny strate Máiie. listu 20, w rkp.

na perg. we 4. we. bihl. XVII. A. 18. z konce

XIV aneb z poátku XV století.

Zawírá rkp. len mimo to obyejné hodiny od listu

21 až do 35; pašije sw. Jana ewangelisly do listu

55. [Paraphrasis zde onde wýklademsw. Olcúw opa-

tena.] Stahat mater (peklad nehrub waln\): Xa-

uení osob ženské o chowám' se k bobu, k sob
a k bližnímu (necelé). \Nýklad ])álee: dw mod-
litby ped pijímáním a jedna po pijímání (^welmi
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kriiíiu-, z Int.). Spor duše s tloin. AViz Hozbor 18-12

str. 146.

169. Hodinhy khišteriii benediktinek ii sw.

liii na hrail Pnuskem. Rkp. okolo 1400 (ii p.

Clakowskelio).

\'0. Letanie n». sedm žalinów, prcces welšie,

scpteiiy a hodiny za wše duše wrne. O moci

žalmów podle minéní sw. Augustina , kdy se

sluší žalmy modliti. Pri žaltái Olešnickem w. c.

99. [Dobr. Lil. II. 184.]

171. Modlitby na perg. pkné, psané pro jednu

pani z- Rogenherka^ jakož Balbin (Boli. docla III

172] se doniniwá, že 300 let stae jsau, dokládaje.

Rkp. >vii. liihl. XVII. E. 7. we 4. lišlfnv ISO. Pru ní

modlitba: Hospodine ole wienioliiirí, žel mi toho

ze wšeho srdce etc. Srownáwaji se s modliihatni

w mim. I.")9 na weliké lástre. ale wíce ješt obsa-
hují jako : Modlid)y o umuení p. n. Ježíše Krista.

Hodiny o božíem nnuiení; menší žaltá ; legenda o
10000 rytííoh ele. Pozdjší<h niodlicich knili množ-
stwí se nalézá. Zde jen nkteré:

172. Modlitba krásná božího umuení a jiné

modlitby ze XIV stol. we 4. Rkp. wei\ bibl.

XVII. E. 8. num, 1.

173. Modlitba od sw. Petra. Rkp. we. bibl.

XVII. E. 8. num. 3.

174. Modlitby pro osobu ženskau ze XIV stol.

Rkp. wer. bibl. XVII. E. 7.

175. Modlitby po piijímání tla božího. Rkp.
ze XIV stol. na perg. wei\ bibl. XVII. A. 18.

num. 6.

176. Brewiá glagolilský na perg. od r. 1359
u p. hrab. Šternberka. [W. Dobr. Lit. II. 385.]

177. Zstatek missálu glagolitskho z Emaus.

Dwa listy na perg. Rkp. weí-. bibl. XVII. \. 20.

-a>i<>§<K-

•
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Od plek o náboženstwí až do rozšíení knihtiskastwí w Cechách, ih

od Husa až do Ferdinanda I., od roku 1410 až do r. 1526.

I.

§. 16. Politický staw.

riistorie politická s církewní toho weku co nejaužeji spojena. Celá Eivropa iisiio-

wala o to (1409), aby papožowé Benedikt XIII a eho XII swrženi, a nowý papež

wywolen byl. Kardinalowé se proto shromáždili, Zbynk Zajíc, arcibiskup Pražský na-

klonn byl ehoi-i , wysoká škola kardinálm. Rozmrzelý arcibiskup wyhlásil Husa rek-

tora s universitau za odtržence, a zapowdl jemu mši a kázaní. Hus rozhnwán ká-

zal proti papeži i arcibiskupu, a nkteré Wiklefowy propowdi (sady) zastáwal; Zbynk
jej w ím obžalowal, a spisy Wiklefowy spálil (1410). Zpíwány dtkliwé písn, Wá-
clawem králem pod ztracením hrdla zapowzené. Hus od papeže pohnán neslawil

se. Ruprecht a Jošt od Nmc na místo Wáclawa za císae wywoleni, umeli, a Sig-

mund císaowal, kterýž Brandenburk zastawil a tak Cechy umalil. Když papež (1412)

proti Neapoli kížovvau wojnu wyzdwihl, pislibuje odpustky, Hus proti tomu se zasadil,

a od Konráda arcibiskupa proto z Prahy wypowdín jsa, w krajích, zwlášt Bechyském

kázal. Pohnán na snm Kostnický proti prwodcímu lislu císaskému upálen (1415). to-

též uinno druhý rok Jeronýmu Pražskému. Upálení to echowé za potupu celého

národu powažowali, jedni hoce nad tím žalujíce, druzí auštipané básn roztrušujíce,

kteréž snm Kostnický pod welikým trestem zapowídal *). Ješt za žiwofa Husowa

Jakaubek Slíbrský ujal se jeho uení, pidaw i pijímání swálosli pod obojí, z ehož

napotom kališnici powstali. Dw strany proti sob stály, papeženci a Husité: u radnice

Nowomstské nepátelslwí zjewn wypuklo zabitím 13 radních (1419). Wádaw král

umel. Jan Žizka vdce, Sigmund z Wralislaw rozbroj neopatrn nniožil, a Prahy

násiln dobyti chtje, odehnán jest. Husité Witolda knížele lilewského za krále zwo-

lili; císa Signmnd po druhé do ech wpadl (1421), a nieho nepoídiw Žižku na swau

*) Od té doby poaly úsilncjsí hádky a snmowé diichowní o wíni jak jinde, lak obzwlášlé w kolleji

weliké w Starém in. Pražském mnohokráte držáni. jako léla 1^17, 11'20; za císae Sigmnnda 1421.

1429; za krále AVIadislawa 1. 1478,1-180; za Lndwíka l21; za Ferdinanda 1528. ir)29. 1531. 1534.

1539, 1562. W. Obrana Sam. M. z Dráž. str. 92.
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síranu priwésti sna/il st\ klervž wšak tím asem umiol (1424). Husilé ^v Pražany,

Sirotky, Orebily a Taiunily rozdleni, a proti sobe. Papež a císai- Avšeobecnau proli

nim wojnu zdwihli: lilo wšak spolili se, a Korybuta C>\'itoldowa námeslníka), pííinu

rozepií, opusliwše (1427), svvítezili pod Prokopem Welikým (1431). Basilejský snm
newda jiné rady, po dwanletéin rokowání powolil echm k()mi)aktála (30. Lislop. 1433),

mezi nimiž hlawní bylo pi-ijímáni pod obojí spsobau, a kteráž kompaktáta pajjož Enoen

polwrdil. Taborité tím ješt nespokojeni, od Husilinv a kalolíkinv pi-emoženi jsau. Nyní

echowé sami pi'ijali Signunula za krále (1436), kterýž kompaktáta podepsal a Roky-

canu za arcibiskupa Avywolili dopustil (1437); ale slibu nedrže, stranu pod obojí tiskl

tak, že Rokycana w Hradci Králové skrýwali se musil až do snn-ti Sigmundowy. Al-

brecht w poslední wli za krále uslanowen, proli zwolenému od strany pod obojí Ka-

zimíru. Wladislawa polského krále bratru práwa swého dobýwati píinucen byl (1438).

Táhna proti Turkm, umiel na auphuvici (1439).

Ladislaic narodil se (1440) 4 msíce po smrti swého otce, proež králowslwí do

zrslu jeho slawy esk\'mi \)Q snmích sprawowáno : mezi nimiž elní osoby byly:

.Meinhard z Jindi-ichowa Hradce a Jiiuliich Ptáek z Lípy, a po toho smrti Jiií z Pod-
brad (1444). Ladislaw wychowán u císae Fridricha rakauského skrze Kašpara Slika

a Aeneáše Syhvia, napotom jiapeže Pia II. Dvanáctiletý Ladislaw (1453) požádán od

Cechu naslaupil wládu. Téhož roku Constantinopole od Turkuw dobyta. Ladislaw maje

se ženiti w 36 hodinách umel (1457). Jií z Podbrad pomocí Rokycanowau za krále

wywolon. >Iorawany, Slezáky a Lužiany k uznání sebe pinutil. Pius II. zpowal se

potwrditi kompaktáta i arcibiskupství Rokycanowo. Legát papežský Fantinus dc Valle

od krále pro uražení welebnosti králowské do Avzení dán. Tímto kwapným inem
rozhnwán papež , ani propuštním legáta ani pokornau omluwau udobiti se nedaw,

klatbu na Jiího wyncsl a wojnu kížowau wypowdl. Pius sice umi-cl, ale Pawel II.

nástupce jeho, spiisobil to, že Matiáš, král uherský, na korunu eskau ruce wztáhl,

maje katolíky eské, slezské i morawské na swé stran. Jií hledaje skrze saského

wolence smíení s papežem, brzo na to (1471) do druhého swta se odebral, kamž

jej Rokycana byl ncdáwno pedešel. Wladislaw, Kazimírw syn, stawm od Jiího za

nástupce poruený, že kompaktáta podepsal, nelíbil se papeži, který od cís<ií'e žádal,

aby Matiáše králem eským uinil (1472). Po wojn krwawé zjednán pokoj, když Jan

Hasenštein z Lobkowic papeže smíil (1479). Pro to smíi-ení rotili se kališníci, tak že

jeden po Wladislawu hledícím z okna lukem míil. Wladislaw ješt tu noc opustiw

diim, Králw Dwúr posud nazwaný, do zámku se odslhowal, od kteréž doby zde sí-

dleno, a Králw D\\ur jjrodán. Na snme (1485) ujednáno, aby pod trestem wyhnan-

stwí žádná strana proli druhé po 31 let nekázala ani se nepokojila. Wubec jak Jií tak

Wladislaw snažili se wšecky strany w náboženstwí pod ty dw uwésii: katolíky a ka-

lišuíky, ale nedowedli toho. Matiáš umel, a tudy 3Iorawa a Slezy, jemu postaupené,

opt pipadly Wladislawu, kleréhož Uhí také za krále wywolili (1490). Rozepe mezi

panslwem a msty o waení piwa (1497). Ludwík, tíletý syn Wladislaww, kornnowán

(1509j. Smlauwa uinná s císaí-em Maximilianem, dle které wnuka císaowa, arci-

wéwodkyné Maria, Ludwíkowi, Anna pak eská králowna jednomu ze wnuk císaowých,

Karlu neb Ferdinandu, zasnaubena, a staré aumhnvy o ddní obapolné zenu' obnoweny.

Brzo ir» to skonal AVhulislaw (1516). Lndicik dewíliletý po smrti otce wychowán od

Jii-ílio markrab z Brandenburka pod poruenstwím císae Maximiliana a ujce Sigmunda

krále polského. Smlauwa swalowáclawská rozešila spor o waení i)iwa, kteréž pánm
dáno, naproti lomu mstm držení staikúw a wcdení štílw powolcno. Msta Pražská,

zboiwše mezizdi, w jedno se spojila. Ludwík skwosln pijat, a Maria manželka jeho
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koruno\A ána. Caiiera ze Žale pinesl (1522) z Wilemberka Liitherowo uení tam od

r. 1517 wzniklé
;

po mnohýcli plkách usneseno na snme, aby toliko katolická a ka-

lišná strana w echách trpíny byly. W Uhíich r. 1523 a 1525 též písní zákonowé

(láni proti evvano-clíkum, kteíž je jímali, olmem páliti a jmní jejich konfiskowati porau-

eli (w Tabl. Poe. 1. XXXVI). Lu(hvík u Moháe pioli Turkm, neekaw pomoci z Cech

a Morawy i Slezska, bojowal se ztrátau žiwota (1526).

II.

§.17. Os 10 i c e n i.

% a) Za Wác/awu od r. 14 10 až do 1419.

S poátkem XV. století takoka celý národ eský oddal se umní bohoslownému.

Jen biblí a o biblí teno a psáno. Mezi uenými bohoslowy znamenití byli : Jan Hus, ')

Jeroným Pražský, Ondej z Brodu, Jakubek Stíberský, Stepán Palec a j. m. Ale pe-
pialost toho uení pomátla echm rozumy, tak že wešedše w roztržky o náboženstwí

sebe wespolek a wlast dlauhým a^em hubili. Na universit ueno obyejnénui tehdáž

hlaubání w logice a metafysice, swáeno se o malichernosti. Z té školy wyšel Jakubek,

pwod strany pod obojí. Málo která hlawa probrala se z kalu školního bez potracení

l)irozeného rozumu.

b) Za Sigmunda od r. 1419 až do r. 1438.

Národ eský byw za Karla tak znamenitý a slawný, pod Wáclawem wážnost tra-

titi poal; po smrti pak jeho w šálenstwí upadl, jakého historie málo píkladuw udáwá.

Nejprwé jako hla^vnikau pojati Avidli na nebi znamení, krwawé a ohniwé kíže a

krwawé dešt. Jako hladowí wlci na sebe wespolek udei-iwše, plenili a hubili se ohnm
a meem. Wudcowé jejich byli nejvvíce bohomluwci, ktei-í celý lid poleštili. Tím to-

liko wojenské umní wznikalo. Cepy, pokojný nástroj, w náiní ukrutné wojny obrá-

ceny. Cepem sedlák eský w jedné minut osmmecítma i tíidceti ran wznesl, po každé

nepítele bud zabiw, bud omráiw. VVynalezli háky, kterými jezdce ze sedla

snadno wyzdwihali. Z woz welmi umle hradby stawli. Tábor msto Žižka skoro

tak ^\7stawil, jako stawí se nowjší pewnosti; málem lidu jeho brániti mohli. Cechowé

toho wku byli k hrze wšem národm, ale pro swé nowoty w náboženstwí sp(du

vv oškliwosti lakowé, že je wbec za nejhorší národ na celen) swt dlauhý as jimiu).

Jedna z hlawních píin, pro kterau se cchowé tak Moln od Kímské církwe odlrlio-

wali, byla dle Pelclowa domyslu e latinská w liturgii; nebo Slowau až podnes snadno

w podezení bére to, emu rozumti a co widti sám nemže. W Husitské wojn sed-

mero sekt poítáno. Tomáš Ebendorfer z Haselbachu, sauwký kroniká tenkrát w Praze

bydlící, popisuje tyry hlawní sekty Pražské. „Obywatelé Starého msta, dí on, mají za

základ swého náboženstwí tyry artikule Pražské a weci Pán pod obojí spsobau;

služby boží konají jako ímští w mešním odwu, a wšak zanniají obrazy swalých, a

udlují swátost weere P. noworozeným dlem. Nedbají swcení a dotýkání šatw, ná-

dob, swc a jehnd (palm), neobtují pi mešním oltái. Nowomslští (sirotci) odíwají

se ke* mši jediné albau a štolau, a netau nieho krom epištoly, ewangelium a ka-

1) S. Scripliirnm voravit aniiram et spoiisam siiani. sociam suae percgriiiationis elc. (v. Bihl. palat.

Cod. Tticolog. 895. fol. De discrel. Spir. et prophet. fol. 4.)
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noiiu. Pijali iimolio hhuUi Waltlcnských, wšiuly konsekrují, a protož rusí chrámy a

klášlerv. Taborité ni/..i<Ini'lio odwu knžského n('|»olh'bují pii službách božích. Zamí-

tají zpowéd, denné piijímají pod obojí, pii emž toliko otenáš se modlí; to iní asto,

držíce me krwawý , kterým mnohé newinné zabili. Knží jejich wšude konsekrují,

jsau bez pleše, ale bradalí. Ruší wšecky zákony církewní, pst, pauti, bratrstva, obti

za nirlwé, poheb na swéceném miste. Mnišstwí nepátelé jsauce, mnišky z klášter pudí.

Adamité nazí obcházejí, majíce manželstwí spolené, žádné swátosti. Tyto Žižka wyhubil."

A po wystéhowání iSemcU ješt mnoho sludentií w Praze zstalo, pedcc nedlauho

Irwal dobrý slaw university. Wojny zemi iiubící, každodenní ptky katolických a Husit-

ských uitel^v, a od tchto nkdy nynucené pednosti, konen domnní obecné, že

w Cechách jen blud semeništ, welmi ztenili školy Pražské, a jest se emu diwiti, že

jich docela nezahubily. Každoron dstojnosti akademické udlowány. Theologická

fakulta udržela se, a wšak jen theologii ueno, a uení toho we škole hádkami, w poli

meem od bohoslowc zasláwáno. Sem náležejí theolog-owé Andreas de Broda, kanow-

nik kapit. Praž. Qf 1427) a Jan z Holešo^va Moravvan, benediktin Qwar. 1366 f 1436).

]Hálo spisw jejich nás došlo, a ztracených snadno oželeti. Letopisci toho wku jsau

nám dležitjší, akoli latinau barban^kau psali. Znamenitjší mezi nimi jsau: Wawinec

Bi-ezina, Bartolomj z Drahonic a jiní nejmenovaní. Matj Lauda esky psal, jehož

rukopisu užil Balbin. Kristián Prachalický a Jan Šindel w malhematice a w lékastwí

slvnuli. Šindel nnioho let uil lékastwí, byl kanowník na hrad Pražském a dkan na

Wyšehrad (f 1449).

Za JiHlio z Podbrad od r. 1439 až do 1471.

Umní wojenského a udalenstwí swého echowé Avždy ješt dkazy wydáwali proti

kižákm, nu-m. a zwlášt proti Turkm. Aeneas Sylvius prawí, že za jeho asu Ce-

chowé sami >víci'kráte wífzstwí dobyli, nežli nmozí jiní národowé po celý byl swj.

Katolické duchowenstwo w echách telidáž w bídném stawu se nalézalo. Kláštery od

Taborit poboené nestawly se, aniž nowé zakládaly. Když za Jiího kališníci od papeže

>v klatbu dáni. kaceowáni a brannau rukau stíháni byli, katolíci od sewené jich strany

také mnoho trpli. Kanowníci a klášterníci, za obránce papežowy drženi a od kališník

nenáwidni, asto Prahy prázdni býti museli. Král onm, kteí ho proti nepátelm to-

likým bránili, odslaužili se chtje, dáwal st;ilky odprázdnných biskupstAví a klášter,

ímž slatkowé duchowní do rukau swtských picházeli, a strana katolická možnosti a

horliwosli pozbýwala ; a prolož skoro celé echy odtrhly se od ímské stolice. Wše to

(pra\ví Pelcel), byioby se nestalo, kdyby Pius lí a Pawel II lauž maudrostí jako snm
Basilejský byli pokraovali. Mistr Jan Rokycan pi dosednutí krále Ladislawa znamenaje,

že mu nastáwá weliké nebezpeenslwí, wzbuzowal lid proti stran ímské kázáním o wše-

likýh nedostatcích církwe; tím ehoe, ze swé sestry syna, rytíe, s jinými nkterými

ponukl, aby spolené shromáždní uinili, a podlé píkladu prwní církwe mezi sebau

wše naídili a wyzdwihli a k obnowení piwedli. Tak poAVstala jednota bratrská (1467*).

Alf Rokycana, když nastaupením Jiího na králowstwí |)owtí se promnilo, promniw
s sám, sbor bratrský, jemuž píinau byl, ponkud sice ochraowal, zjednaw jim na

králi místo w saukromí na Litickém zboží w Kunwald za Žambcrkem, a wšak osoené
samým sob zstawil. ano pozdji (1470) pronásledowal. — Umní toho asu nchrub

•) Hi.sloni jfdnoly liralrské .snini hríitíí pilní .spisowali, a \\ ro7,linýcli riiltopiscli zislawili, z nichž

nrjob.Mrní-j.ii jsl Arrhiv jcjirh nyn,' w Ocliranowc chowaiij . W Itrátkosli Samuel Martin z Drá/owa

we swé obrané (ItíliG) o lé wéci zprawnje na str. 403 sld. Též Rpgenvolsciiis w knize Systenia

hi.oloríco-clironologinim clr. hisi. ccrl. pag. 30. sq.
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prospívvalo. Bohoslowí vvždyješt samo ténié ueno. Uení hádali se o pijímání pod jednau

a pod obojí. Mezi nimi znamenitjší byli : Jan Rokycana, Hilar Litomický, Wáclaw Krum-
lowský, Wácl. Kižanowský, Jan Pražák a jiní mnozí, jichžto spis nikdo >vícc nete.

O rozšíeném lení bibh' swdí Acneas Sylvius: „Hanba, prawí on, knžím wlaským,

o nichž známo jest, že se lenují i jednau w žiwole celý Nowý Zákon peísti, ano

w echách každá sprostá žena Táboritská na wšecky otázky ze starého i nowého zákona

odpowédéti umí." To owšem o neímských ; nebo Mikuláš Biskupec vv listu od r. 1444
Irpce na to žaluje, že w ímské církvvi tení písma sw. w národním jazyku wždy ješté

se zapowídá. Alchymii do ech pinesli Wlachowé (okolo 1457), kteíž na horách

Krkonošských maleriam secretam hledáwali. Historie cele zanedbána. Pawel Židck vvswé
knize pro Jiího sepsané nkteré rozpráwky umístil. Cizozemec Aeneas Sylvius eskau
hislorii latin sepsal (1458), a Martin Rocheczana, uitel Hynka z Podbrad, pozstawil

:

Ouerela de státu ccclesiae (tištnau w Praze 1574). Listowé krále Jiího papežm, krá-

lm a knížatm jsau psáni lepší latinau, nežby na onen as oekáwal. Nalezené toho

wku tiskaské umní welmi brzo do ech se dostalo. Domnní jesuity Koínka a jiných

(w. kázaní: Lingua trim saeculorum od r. 1740), že nálezce jeho byl rozený ech z

Kutnéhory, a proto Guttenberg-er nazwaný, w nowjších asích až ku prawd podobnosti

Winaickým zwýšeno. Nejstarší posud známá tištná kniha eská jest: Historie Trojan-

ská (bez místa) od r. 1468, kterýž rok zejm na zadu tištn jest, proež nepotebno

jiného se domnti. Cena penz a mince ustanowena.

O stawitehtwí Aeneas Sylvius toto swdectwí dáwá: „Mám za to, že za mého asu
w celé Ewrop není žádného králowstwí, kteréby wíce a skwostnjších neb ozdobnj-

ších chrám mlo jako eská zem. Pewysoké kostely dlauhými a širokými klenutími

nadezdné, oltáe wysoké od zlata a stíbra se blyští, jímž ostatkowé svvatých obaleni

jsau; odwy knžské perlami krumpowány, náadí kostelní nad míru skwostné: okna,

skrze nž swtlo do wniti'ku padá, jsau prostranná, wysoká, ze swflého skla umle
složená. Tato podivvná skwostnost jest netoliko w mstech, ale i we wsech. (hist. c. 36.)

d) Za Wladislawa a Ludwíka od r. 1471 do 1526.

O náboženstwí tehdáž w echách dáwá zpráwu Jan Šlechta ze Wšehrd w listu k

Erasmowi Roterodamskému (w. Pele. Gesch. I 520), kteréhož listu tento smysl jest:

„Mimo Židy a Epikurské, nesmrtedlnost duše upírající, a nkteré Mikulášence, w echách
a w Moraw trojí náboženstwí bh swj má. Prwní jest katolické; k tomu zná se nej-

wtší díl Avysoké šlechty, nkterá msta a kláštery rozliných ád, druhdy bohaté, nyní

dílem zboené nebo zchudlé. Druhá strana jest pod oboji, k níž znají se nkteí z pán,

neJAvtší díl rytístwa a na tidcet král. mst. Tito užíwají wšech swátoslí církewních,

a zachowáwají wšecky ády a obyeje jako ímská církcAv, a dlí se jediné pijímáním

weee pán pod obojí spsobau a tením epištoly a ewangelium pi mši národním

jazykem, a Iwrdí, že jim to od církwe kompaktáty Basilejskými propjeno. Tetí strana

w náboženstwí jsau Pikardi O- To jméno doslali od jakéhos pibhlého Pikarda, který

1) eští bratí z poUipy nazýwáni byli Pikardi ; oni ws;ik odítali se jména i blud Pikardskýcb, jakž oni

djí, r. 1421 powstalých, ano jich jednota teprw r. 1 157 wznikla, a nic s Fikardy inili nemela. IS^apsuní

to odwoláwá se JaíTetw hist. brat. f. 8. praw, že Jan Šlechta bratry eské w epištole k Erasni. Rot. potu-

pil. Jméno Pikardii vvlastne Waldenskýni náleží. — Appellati šunt illi homines, qui cum Valdo (civ

Lugdunensi 1160) doctrinam et vitam reformabant, Vahleiises ab eodem Yaldo ; sed etiam Patiperes de

Lugduno, quod vitam eligcrent |)aupcrem ; Leonislae a loco, in quo nati, nenipe aLugduno, cui nonien

gernianice Leon, galliccLyon; Albificnscs, quod successu temporis in oppido Galliae Albigio haeserint

;

Picardi a Picardia Galliae provincia. liegcnvolscius hist. Eccl. p. 13.

4
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swe uíení nejprwé Žižkowi a jeho \\i)J5ikii wátípil. Pod Wladislaweni av riiiích nejwíce

síillicím. weliui so rozmnožili. Ti zaniílají papeže s kardinály a hiskuj))- kaloliekými, a

\volí sobe sami swé liisknpy a knoze, lidi nejwíce surowé, neuené, ženalé. Bralrují a

seslrují sobi', .ledinó biblí moc uzninvajíce zavrhují slo>va starých i nowých lidí iice-

núli >v písine. iMši cMau bez knžského odwu, pi-iemž modlí se toliko otíenáš, a

konsekruji také kwašený chléb. O swátoslech církwe nedrží nic. Nowé audy po znowu

kití. Neuéií o pítomnosti pán w swátosli oltání. Wzýwání swalých, modlitba za mrlwé.

ušní zpo>\d. bdi-ní a \n\s\ u nieh nnsla nemají. Swélí toliko nedli, welikunoc a letnice."

Na snéinu Benešouském poliidnulim o\\(loA\lé králové .loliaidvy zawi-íno, aby bralrí mocí

utištni a zahlazeni bvli. Jediný pán osmlil se jich zasláwali. Proež bratí Aveejn

odítali se jména i bludu Pikardských, a žádali, aby knží odporní na n nežalowali jen

wúbec, ale aby z^^lašl urili, co u nich zcestného, ehož by se odi-íci slušelo. W r.

1470 od kališnýcli proti nim nastrojen swdek Ležka, což s jich strany nowau obranu

spusobilo. i\Iislii Pražšlí C'-!*^^) "•' piínduwu nuioha uzácnýcli lidí králowslwí eského

po\\olali bralií ku piátelskému rozmlauwání o MÍle. Poslawili se: knz ]\lichal, bratr

Jan Chelický a Prokop. Po rozndauwání, když ukázali se neústupnými, rozkázáno jim,

aby téhož dne ješt pied západem slunce Prahy prázdni byli, pod nebezpeenslwím žiwota.

To opt nowjm spism piíinu dalo. W r. 1499 papež Alexander VI rozkázal proboštu

Citskému (Ciliuu), Klosterneuburg) a inquisiloru Henrichu Inslitorisu do ech a do Mo-

rawy osobn se odebrali pro (d)rácein' Waldenských kacéiHi a spálení knih jejich. W
optovaném breve od r. 1500 o knize kopyta (w. Chelický) Avýslown zmínka se iní.

Inslitoris neprodlel vydali nkteré Sermones k zastání ímské církwc, \\ Olomauci 1501,

kdež bratry z hrozného kacíislwí winil. Král "NVIadislaw, u nhož osoeni byli, že moc

swta se wšemi práwy a pomstami mezi sebe pustili, cht je mocí wyhubiti, wydal proti

nim piísné rozkazy (1503 a 1504). Ti dobí lidé hledali záštity w apologiích weejných,

ale darmo; r. 1508 nejwíce nabádáním Jana (bosáka) biskupa Waradinského a biskupa

moravského zostena jsau proti nim poruení. .„Wšecka uení, lak znl rozkaz králow-

skv. a psaní jejich bluduw, zjewná i tejná, mají zastawena býti a zkažena, knihy jejich

wšeckny spáleny, tištné i psané. A žádný pán, rytíský lowk i msto tch knh,

takowých traktálw psáti a tisknauli pod sebau dopustili nemá, ani prodáwali, a kdožby

pinesl kde, a u nho byly nalezeny, má skuten trestán býti, wedlé uznání pánw a

saudc zemských.*' Králowská msta plnila tylo rozkazy, ale nkteí páni propjowali

jiui ochrany. Když Luler (1517) reformací swau w Nmcích uwádl, puštni jsau z oka

bratí na njaký as, a pozornost na nho obrácena. Nejprwé u kališníku samých, kteí

swobodnjší uení Pikardá w oškliwosti mli, Luter pochwalu nalezl. Šlikowé w Lokti,

Salhausenowé na Dín proto u krále Ludwíka od katolického administrátora Jana Žáka

obžalowáni. echm pauhým dáno peložení nkterých Lulerowých spisíiw (1520- -3).

Proež z Uher >\ydán písný rozkaz, aby Pikardské i Luterské uení petrženo bylo.

Mistr Jan Pušek z Wratu, Staromstský radiu', a kališnický administrátor Ilawx^l Cahera

násl»'duwuíky obojího uení po tyry léta úsiln wyhledáwali, jímali, z msta wypowídali.

nkteré muili a pálili. Když jistého 31ikulášc (1526) upalowali , kal spolu nnioho jeho

knh n:i lirauici uwrhnul. Odtud i-ídkost knh z onoho wku. Desátý lánek snmu od 29

Ledna 1524 schwaluje sic(! tení písma sw., a wšak Pražská radda téhož roku naídila,

aby skrze administrátory, jak se inilo ped asy, i napotom wšecka esky psaná po-

jednán prohlédnuta a kacíská do radnice dodána byla. Na konci léta 1524 šeslmecílma

lánkíi oznámeno, z nicliže trnáctý aui-adné piehlédnutí knih urilji ustanowuje. Ka-

císké a bludné knihy zapowzeny, na prodáwání jich wynešena ztráta jmní a žiwota

nebo wypowdní : knihy samy aby spáleny bvlv. nowé s|)isy do msta pinesené toliko
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s wlí konsistore a iiislského spráwee (purg-niislra) prodáwali powoleno. Proež bratí

toliko krom Prahy zde onde spisy swé tiskli. Nkterá místa tiskací u nich tajná a jim

loliko srozumitedhiá jména mhi. Mhidá Boleslaw slaula Mons Carmelí, pedmstí Bole-

slavské ua Podolci, Litomyšle Mons Olivcii, Lile w Moraw Mons Liliomm, msteko
Ostrow Mons Engadi. W tom davvu pedce wzrstala Jednota bratrská; mwši sídlo

w Kiinwald a we Lhotce, potom w Benešow, a pozdji w Boleslawi Mladé, roz-

šíila se po Boleslawském a Kralohradeckém kraji až do Morawy, a rozdlila se w roz-

liné sbory neb církwe, odkudž jména jejich Kunwaldští, Boleslawští, Lilelí, Hranití.

Habrowanští atd. Nkteré osoby z wysokého panstwa byly jejich wíry, jako Špetel z Ja-

nowic, ernický z Kaowa, Krajíi, Zdenko Kostka z Postupic pán na Litomyšli, Mar-

ta z Bozkowic, jich nejobzwlášinjší ochránkyn. Mli již r. 1500 školu w Boleslawi.

kdež mladá šlechta se cAviila
;
podobn w Sobslawi, Lipníce, Prostjov a jinde. —

Pi-cdce wšak také kwtlo katolické náboženství, k nmuž se dwr a nejvtší díl pan-

stwa hlásil. Hrabata z Gutfenšteinu založili (1483) klášter karmelitský v Rabštein a

(1486) w Chýši; Pauláni (1500) od pán z Rosenberka do Kugelveitu povoláni. —
Divoký ohe válený, zdá se, u echv toho asu ulehl. Bonfinius, oitý swdek, je

popisuje v uherské historii v tento rozum : -Cechové nad všecky národy na svt
pí-edí velikostí, silau a krásau. Nosí pepkné vlasy, o nž však i o tlo vbec pí-

lišn peují. Jsau velmi píjemní v obcování. W od^vll a stroji nad míru istotní a

mkcí; zrozeni k milosti a vojn, velmi píwtiví a píliš umlí zalíbiti se a získati

pátelství." Umy a vdy toho asu lepšího spsobu nabývati poaly. Bohomluvcm.
dotud celé echy bauiwším, smlauvau v náboženství na Horách Kutnách uloženo mlení

a zdržení se všeho tupení. Tím barbarstwí podpora klesla, a umním wolno uinno.
eho Pražský, jinak Haštal (Gastulus) wykládal nejprwé Virgilia a jiné klassiky w Karo-

lín, až pes rok 1484. Bohuslav Lobkovic z Hasensfeina živ byl tu dobu, muž. který

posavad právem jest chlauba eská. Básn jeho i listy výbornau lafinau psány. Nej-

pknjší to duch, jejž kdy eská zem zplodila; bohdejž esky byl psal! (f 1510).

Pátelé jeho a duchem jemu podobni byli Jan Šlechta ze Wšehrd, Yiktorin Kornel ze

Wšehrd, Augustin Moravský, Stanislav Thurzo, Roderich Diibravský (Dubravius), Va-

lentin Meziický a j. v. Jeroným Balbus, Wlach, uiv již v Paíži a ve "NVídni pkn\'m

umním slovesným, inil též v Praze 1500, maje mnohé šlechtice mezi posluchai: fen

wšak odstrann jest, zawádv mládež k neslýchaným až dotavad nepravostem. Jan

Sturnus, Hasensteinem z Nmec povolaný též mnoho pispl ku vzdlání pkných umní.

Po smrti ehoe Pražského a po odjití Balbnsa musy takoka pokautn choAvaly se v
echách; ncbof dva fanatikové, skoro stoletý Wáclav Koranda a Wáclav Pacovský, je

z Karolína zaplašili; proež echové nabyvše již chuti a oblíbení v pkném umní, hle-

dali jeho v Bononii, Šfrasburce a jinde v cizin. Tiskaslví rychlý vznik u nás bralo.

W r. 1475 Nový Zákon; 1476 v Plzni tištna Statuta Provincialia Ernesti; w r. 1478

a 1483 snmy; okolo 1480 životové svatých; 1. 1487 žaltá v Praze, a od té doby tu

tiskárna stálá; v r. 1488 celá biblí již tištna. W Normberce apologie bratrská 1504, a

jiné knihy 1517 a 1518, v Benátkách biblí 1506. W Praze vcdlé staré tiskárny u Bí-

lého Lva na Starém mst pichází již 1507 Mikuláš Koná a Jan Wolf nebo Morawus,

tiskai-i. Tento mizí s rokem 1512, ale Koná tiskl nkoliko let u Matky boží na Lúži.

v dom ad Fortunám, a pejal r. 1522 tiskárnu u Bílého Lva. Mimo nj tiskli Jan Smer-

hovský (1513—19), Pavel Severin r. 1522, a Oldich Welenskv, pešlý do msteka
Bly (Weissvasser), kdež svá pekládání (1519— 1521) na s^^tlo dával, a r. 1522

opt do Prahy se pesthoval. W Plzni Mikuláš Bakalá od r. 1498 do 1513 nejvíce

spisy pro obecný lid vydával. W Litomyšli (in monte Oliveli) Pavel Meziický, jinak

4*
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OlivOiMisis iKizwnný již r. 1507 wyslaupil. W Mladé Boloshnvi Mikul. Klaiulian r. 1^
apologii brairskau lisktMii ^vydal. Oii bylináe >v Nonnberce (1517) wyšlóho opráwcLMU

byl, a r. i 5 18 Nowý Zákon, Laclancia, Hennesa aj. spisy, roku pak 1519 swau knihu

o babení ^vytiskl. Náslupce jeho Jii'í Šlyrsa pknými literami znamenilýin se uinil. We
AVilimow CInval Dubánek Pelra Chelického Sí wíry 1521 wyliskl, knihu eským bra-

liíin >\elini Aváženau. — Mistr Hanuš, mathematik wýborný, orloj na radnici Staromstské

(^l-Ji)U) wyliolowil, sólu a kde w suel sobe rowný majíeí (w. Strnad Beschr. 1791 a Rul.

Kal. I. SO). Stawilel dobrý toho wku byl Beneš. On na hrade Pražském wyslawil palác

králi Wladislawu. Sál, spaníclskýiii nyní nazwaný, jím r. 1502 dohotowen. Žiw byl len

umlec až do 1531 \v swé ulasli Launech, a pochován w kostele, jejž tam vvystawil.

IIL

§. 18. Jazyk,
o) Jazyka sfaw.

Záhubné ptky w náboženslAví tím staly se blahoinnými jazyku eskému, že Hu-
sowa strana lidu obecnému wšecko w známost schwalné uwodíc netoliko Wiklefony

spisy, ale zwlá.šlé biblí eskau rozšii-owala. Hus reformátorem w jazyku a lileraluie lak

dobe jako w náboženslwí slauti miíže. On Wiklefuw Trialogus w eském jazyku swél-

skýni lidem i paním posílal, peložení nowého písem swatých jestli ne pvvodce, zajisté

pomaiiatel byl, nuiohé eské spisy náboženst^ví se takající, a písné dnchowní složil, trak-

tál o sedmi hiíších w Betléme, kdež kazatelem byl, na slénách napsati dal. Jakúbkowi

Slíbrskému pedhodil jeden z odporník, že uwedl nowý spsob zpéwu w kostelích, a

Jeronýmu Pražskému na snmu Kostnickém wytýkáno, že ze slow písma sw. rozliné

písn složil, ímž (jak praweno) jeho slranníci w domysl upadli, jakoby písmu sw. Iépt\ji

rozumli než jiní kesané. Jana Kardinála, rektora university, a ostatních mistr zdání

o kalichu do eštiny peloženo. Mezi obranami Husowa uení esky psanými nejzname-

nitjší byla od jisté ženské osoby psaná. Po smrti Wáclawa krále (1419) powstali Tá-
boíte, jejichž biskup Mikuláš z Pelhimowa theologický traktát latin a esky sepsal, od

Pražských mislr (1420) na snmu za kacííský uznaný. Tito Taborilé již ped r. 1423
služby boží esky konati poali, a na sjezdu w Konopišti Pražským mistrm wytkli tím,

že mši ítají jazykem lidu nesrozumiledlným. Od jejich wiidce Žižky eských listu n-
kolik zachowáno, jakož i zízení m ojenské a píse wálená. Též kališníci pii mši jazyk

eský uuésti chtli. Obrátili se k snmu Basilejskému. Biskup Philibert, kterýž jako

legal na lom snme (143G) obady církewní opt uwésti se snažowal, eskému jazyku

we mši ano i we zpwích pi mši odj)orowal; ale Rokycana a jeho slranníci w tom se

mýliti nedali. Dkan kapilolní Ililarius jim we weejné ped králem držané hádce wylý-
kal, ž esky (in vulgari bohemico) ktí, a že Rokycana kacíiskau píse: Wrní ke-
sfané elc. denn zpíwati dáwá, a že mši (wlasln jen ástky, epištolu, ewangelium a

wím) w národním jazyku ítají. Pamti hodno jest jedno nnsto w^ Rokycanow kázaní,

Kde toho želí, že wzdlawalelným modlitbám církewním w post lid nerozumí: „Ale, dí

on, kdyby to lidem teno bylo esky, aby rozumli, uzelby, kterakby se proto ábel
bauil. Anif ki-ií, au knží necht toho, nepoínejlc nic nowého, nebudem wám toho

trpli." Mistr Židuk we swé Si)ráwown králi pedhazuje, že wždy ješt (1470) dopau-
ští zpíwati „biskupiiw, kardináluw, tch falešných prorokw" zdá se w písni dotené
(werni resfane etc.) „Ncjprwé, dokládá on, a chodci, ani žádní nezpíwají písní rú-
hawých o papežích a biskupích a paních; neb lo jedowaté ponuka k nei)okoji, opt, a
kneží nezpíwají esky w kostelích na mši, neb lo není žádný prospch, než roztržení,

a ktí hitin, a žáci af nechají z])í\vání o Janou i Husowi, neb to není k lásce rozumo-
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žení, než k rozliným svvárm. Obci w kostele písn swaté ped kázáním nioliau pro

náboženstwí dopuslny býti až do arcibiskupa; polom co uiní arcibiskup, to bu." —
Zwlášl eští bratí o wzdelání národního jazyka snažnost mli, esky sob i jiným do-

pisujíce, esky se o jednot swé s nepi"átely hádajíce. Diwno, že wždy ješt zachowá-

wal se obyej kapitoly Pražské, nmecké kázaní w kostele, a eské wenku držeti, kte-

rýž obyej pošel odtud, že na dwr ohled brán býti nnisij, což dle Aenea Sylvia (145i)

inno \ve wšech kollegialních a nniišských nadaných kostelích (ubi saecularium presby-

terorum collegia šunt aut monachorum praedia possidentium) krom žebrawých mnichíiw,

jimž povvoleno bylo w kterémkoli jazyku lid wyuowafi. Dle téhož Sylvia málo bylo

mezi echy, aspo ze šlechty, kteíby obojí jazyk, eský i nmecký neznali. A wšak

eskému wbec toho wku pednost dána. Páni eští wšickni nejina, než esky sob
dopisovvali, jakož z mnohých list vv Teboni a jinde w spisownách patrno, akoli také

nkteí mezi nimi nmecký jazyk zwelebowati se snažili. ')• Snmowé a saudowé, pona
od Sigmunda, nejinak než esky držáni byli, akoli do desk zemských podlé starého

obyeje ješt mnoho latiny mícháno. Na snmu Benešowském (1451) Aeneas Sylvius,

jako wyslanec císae Fridricha latinsky swé pednesení uinil, ale Prokop z Rabenšteinu

slowa jeho, ponvvadž ne wšickni latin rozumli, wyložiti musil, což dle téhož Sylvia

Prokop tak dobe dlal, že e Sylviowa nic neztratila, anobrž získala. Týž Prokop byl

tlumaem mezi spráwcem zem Jiím a wyslancem císaowým w rozmluw o nábožen-

stwí, ano wyslanec toliko latinsky, Jií toliko esky mluwil. W r. 1486. 1 Záí Wla-

dislaw s Matiášem uherským do Jihlawy k snmu pijel, kdež ho Ctibor z Cimburka,

hejtman zem morawské eskau eí piwítal. (Pilarz et Morawetz hist. Mor. P. II. p.

104). Známost eského jazyka pi wolení král eských nemalau nyní wážnost mla. Po

smrti Sigmunda (1438) jedna strana mocná ohlašowala se pro bratra krále polského,

kterýž wyslancm druhé strany nápad Albrechtw hájícím odpowdl : ^Poláci a Cechowé

mají jeden obecnýjazyk a jeden pwod národní ; s Nmci pak echm nic obecného není. ~ Zwo-

lujíce Alberta wéwodu baworského (1440) stawowé na to zetel mli, že wychowán byw u

dwora krále Wáclawa esky se nauil. Po smrti Ladislawa (1458) wolení Jiího rozepsáno

bylo s mnohými slowy z Dalimila wzatými, pro uwedení Nmc w nenáwist. Po Jiím

(1471) Wladislaw zwolen proto, že stawowé, jakož sami av odpowdi swé Matiášowi

uinné prawili, nadji mli, ano skrze nho sláwa eského národu a slowanského

jazyka powýšena bude. — Wawinec z Bezowé (okolo 1437) wýsady latinské No-

wélio msta Pražského w eštinu uwedl. Též cechowní ustanowení malér Pražských

(1430) z nminy peloženo; dkaz, že již mnozí z nich nmecky neumli. "Tu

dobu také peloženo do eštiny práwo Jihlawské a Kutnohorských rudník. — Pa-

wel Židek nechwálí sice snažení tch, kteí žádnému cizozemci mšfanstwí propj-

iti , a žádného jazyka krom eského w zemi trpti nechtli, z té píiny , že,

jak prawí, Jedním jazykem se newzdlá králowstwí, ale rozliností jazykw, raucha

a lidí," a wšak pedce schwaluje ustanowení Karla IV, dle nhož pi saudech wšecko

eským jazykem jednati se mlo, a myslí, že cizozemci, mlliby w ohyzdu eskau e,

1) W listu Táborsltýcli p. Oldichowi z Roscnberlia od 22 Ledna 1J43 psáno doslown toto: „Tajno

wšie zem nenie, když ciesa slawné pamti do zem pilálil- a nás s zemmi okolními smíil, tot

mnozí dobí lide wdie w této zemi, žef sine chtli rádi w tom míru trwajíco po swýcti obchodech

s obierati. Ale po jeho smrti ueniohlo to nás potkati. Neb iilvtoí páni eští, usilujíce nmecký
jazyk zwelebiti a eský w hlasiech zemdlili, piwedše Nmce do zem, naši chudinu nkterých

náwodem na najwyššie zahubili, míru slawného s opowrhše"*. . .. emuž p. Oldich we swé odpo-

wdi neodpírá, nébrž to s sebe na jiné swrhuje, ka: „Ktožby ten byl, ježtoby proti zem wysa-

zcnie ádóm co uinil, necht s ten za to stydí." Arch. es. I str. 380— 1.
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Že by i.e ji uili iiochti-l, ani swýin doteiu clillby dopustiti, aby se uily esky, nemá se

wn dopaušlli domu kaupili, zwlášle w Praze. — U zemských desk latina XV století

nejdéle se udržela. Puta z Riscnburku , uejwyssí sudí zemský w králowshví eském,

wymohl to, že na snmu 15 irrezna 1495 na hrad Pražském zawieno bylo, aby we
dskách zemských králowstwí eského, w nichž až potud latinským jazykem zapisováno,

napolom. wyjmauee listy latinské neb nmecké, oslalní ^všecko esky se wpisoMalo.

OVelesl. Kal. l'o .Marl.) Jindi-ich z Hradce (f 1506), za nhož eský jazyk u desk zem-

ských a u usech wyšších saud uweden, byl zwlášlní obhájce jeho. (Crugcr. Sacr. pulv.

17 Jan. el 21 Nov.). Jlorawané skrze swého hejlmana zemského Ctibora z Cimburka

w r. 14S0 jazyk eský pi-i dskách zemských Karlem IV. r. 1348 založených uwedli,

kteréž b^-wšc prwé latinské, nyní esky a na díle nmecky se Avedly až do r. 1641, a

to obojí, jak Brnnské lak Olomaucké. Od r. 1492 až áo nejnowjších asu nuíme snmy
eským jazykem tištné. Diplomatické užíwání eského jazyka netoliko w echácli, Mo-
rawé a Slezsku, ale i w polských wéwodstwích Zátoru a Oswlín swé místo mlo, kdež

se od r. 1481 až do 1559, neli déle udržel. Nejstarší kniha desk zemských knížetstwí

Opawského vv eském jazyku jest od r. 1401, kdež na ele psáno, že léla 1401 po ohni

p-ed tridceti léty w tom mst wyšlém, staré i nowé knihy shoely, a tato kniha zií-

zeua jest za panowání nejjasnjšího knížete Pemka, knížete a pána w Opaw. Za Wla-
dislawa sloh práwní wzdlán jest. Wšecka naízení z kanceláe králowského esky wy-
házela. Spisowny plny jsau eských písemností z toho wku. Aui"ady samým echm
udlowány, Nmcm usadili se obnowenými zákony bránno. Páni z Postupic zvvlášl

rozšiování se Nmc hájili, a co Viktorin ze Wšehrd we swých práwích zemských o

nich píše, naskýtá nám obraz dosti jasný, kterak tehdáž smýšleno: „Má také, dí on

(w K. 3, kap. 15) býti praný pirozený ech, ne Nmec, ne jiný cizozemec, neb neto-

liko w žádný úad zemský od nejwyššího až do nejnižšího úadu žádný cizozemec a

Nmec zwlášt nemá wsazen a pijat býti podlé práwa, ale také Nmci nikdež nemají

trpíni býti, než jako jest za swaté pamti knížat, za oswíceného a swatého Spilihnwa,

za Belislawa olce jeho, a za oswíceného a s\v. Sobslawa bylo a za jiných knížat a

králúw potomních. Nmci mají z zem wyobcowáni byli, jakož kroniky eské nšecko
ukazují a swédí. Neb každý král eský, jakož jest Kojata prwnímu králi eskému Wra-
lislawoni ode wší zem powdl, že máš od swých echuw a zemanuw est, od cizo-

zemc neníáš jedno lesí. Neb žádný pro dobré zemské cizozemec do eské zem se

neobrací, než pro zlé obecní, aby pod tím swého užitku mohl dosíci. A byliliby w kte-

rých úadech cizozemci, mají s nich ssazowáni byli, jakož se jest nedáwno za naší

pamti jednomu i druhému stalo, že jsau oba s úaduw kanonictwa pro jazyk ssazeni;

z té píiny wšem cizozemcm zapowdíno jest, aby sob w zemi eské žádných zboží

ani zámk, tvTzí, mst elc. ani ddin knpowali ')• Paklihy co pes to který cizozemec
sob w zemi kaupil, má jemu lo nejprw odjato byli, a polom sám z zem má wyhnán

1) ^^ aklách Plzeských, nyní w Miisciini, zaznamenáno toto: Léta 1500 páni konšelé i hned po obno-
wení raddy jsauce se >všcnii jinými písežnými osobami shromáždni slawnc mezi scbaii zaweli a

spolené na lom zstali, aby co se pauhých Nmcuw dotyce, kteíž nic esky neumjí, žádný z nich
zde za sauseda pijímán nebyl, aniž za lowéka w ktcréžkoli wsi méstské, ani aby domu najímal

w msté, dokud by se esky mluwiti nenauil, lehy se lakowý lowk dobrý nahodil, kterýžhy
se pánm na|)red a obci líbil a hodili mohl, a wsak aby takowý bez wédomí pánuw starších obco-
riíi h pijal nei)yl. Ano také i hned pitom naízeno bylo skrze administrátora arcibiskupstwí Praž-
sk ho: I ontwadž nme( ký národ starým kwasem bludiiw nakažen jest, aby toliko slowo boží k
lidu obcrncmu \v kostele i w klášteích eským jazykem kázáno bylo, a Némci aby se radji esky
uili, nežliby lak znamenilé eské msto znmiti se mlo [str. 190j. Za Ferd. I mnichovvé dosáhli

opél dowolení kázali w nm. jazyku.
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býli.« W saiidech žádným jiným než eským jazykem mluweno býti nesmlo. Lupá
jako nco neobyejného na 11 Máj 15í(i zaznamenal, že wyslanci císae Karla V po
smrti krále Wladislawa na snmu (12 Máje) nmeckým jazykem swé poselstwí zdili. U
eského zemského saudu takowé wýjimky nikdy by pipuštny nebyly. W XIV XVI
století eský jazyk i za hranicemi znám i wážen. Na akademii Pražské, založené 1348,
studowali také cizozemci: tím se stalo, že jako cizozemšiina u nás se plodila, tak e-
ština w cizin w známost piicházela. Pro úzký swazek Pražské i Krakowské akademie
nauka Wiklefowa i w Polšt stranníky nalezla. Slládež polská nawšlwowala akademii

Pražskau, kde králowá Jadwig-a, jejímž poruením biblí polská r. 1390 nepochybn podlé

eské starší pi-eložena, collegium pro Poláky a Litwíny založila, a echowé pro ptky
Husitské jezdili na uení do Krakowa O- Odtud jazyk eský pes njaký as Polákm
byl w obyeji, a na konci XIV wku stal se pobudkau ku wzdlání literatury polské.

Pevvahau wzdlanosti eské a kwtem literatury naší národní z poátku XV stol. stalo

se bez mála, že eština za re spisowní neb aspoíi za diplomatickau mezi Slovvany sc-

u'erozápadin'mi pijata. Zachowala se dw psaní Swidrigala, knze litewského i ru-

ského od r. 1431 k Sigmundu Koributowici a k Prokopu, wudci Taboril (mus. as. 1831

str. 280). Poláci w XIV stol. prawopis eský tehdejší pijawše eštinu tak sob oblí-

bili, že posléze ewniwost u wlastencu jejich Avzbuzena : ehož dwod zustawil Gor-

nický we knize Dwoianín Polský od r. 1565. (W- 'w»s. as. 1830 str. 293.) Statut Litew-

ský tém eským slauti muže. I do íše eské listy posílány býwaly, jichž w archi-

vu Mnichowském a jiných zstatky. Wladislaw i w Uhi-ích mimo latinský nejwíce

eského jazyka užíwal, a s dtmi swými Ludwíkem i knžnau Annau, dokud se esky
nenauili, jakž we swém listu 1514 (w mus. as. 1828 IV 115) prawí, mluwiti nemohl,

kteíž nepochybn jen maarsky rozpráwli. Ludwík pozdji (1519) již pánu z Rosenberka

esky psal (w. mus. as. tamže). Nápisy eské na peetech, na kamenech a na zvvonech

nejstarší do toho wku padají. Weliká ást dobrých hlaw, seznámena jsauc doma i wn
(zwlášt w Itálii) s latinskau a eckau literaturau, w jediné latin sláwy hledala, a wšak

pedce na konci XV století powstali nkteí-í uení, kterým wzdlání jazyka mateského

k mysli bylo, a kteí'í wzdlanost swau latinskau na eštinu penésti nsilowali, jako eho
Hrubý z Jelení a Victorin Kornel ze Wšehrd, maje chwalitebné pedsewzetí wšecko esky
psáti, w pedmluwc na Chrysostonia prawí mezi jiným: „Není (jazyk eský) tak úzký

ani tak nehladký, jakož se nkterým zdá. Hojnost a bohatstwie jeho z toho muž poznáno

býti, že cožkoli ecky, cožkoli latin, o nmin nic nyní neprawím, muž powdíno býti.

to též i esky. — Nmci, jichž jazyk tak drsnatý, tak drebtawý a tak nerozumný jest, že

jeden s druhým nduw, Nmec s Nmcem, sob astokrát nerozumíwaj, a wšak jej našemu

na potupu šíí a Irú . . . My sami latinským jazykem fdosofujíc latin, aby nám žádný nero-

zuml,wn nduwiti budem?A sami my ze wšech národw budem, kteíž swj jazyk pi-

rozený, dobrý, ušlechtilý, rozumný, ozdobný, bohatý a hojný, nám od boha daný potupíc.

latinsky nebo nmecky, obojím newdk, sobek posmchu wzdláwati budem ? . . .Akoli také

bych mohl latin snad tak jako jiní mn rowní psáti, ale wda že jsem ech chci se latin uiti,

ale esky psáti i mluwiti : aniž mi se zdá tak swú e pirozenau w nenáwisti míti, akoli n-
kteí se za ni stydí, a lak ji nemilowati, abych wšeho, cožbych koli psáti chtl, eským jazykem

radji nežli latinským nepsal." Toho pí-íkladu, a nniozí na eský jazyk laskawi býti nechtli,

wždy piedce wtší díl následowal. Koná w pedmluw na Luciana (1507) prawí : Owšem ne-

pochybuji o tom, že jiným na wod psáti budu. A zwlášt tm, kteréž tak weliká, a jakás wzte-

t) Husité picltázejí do Kraltowa, a hádají se s t)oIiosIo\vci aI<adcinioIvými na záinlvii u phlomnosli Ja-

gclla, litery sám ncjradéji po (^csliu jnluwí. (Mlasf. 1840 II str. 299 z AVišnéwskélio.)
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klá niuiwisl priiozoiK-lio drží jazyku, že mnolioki-át z omýlení eské písmo w ruce swó

wezimice, hned rychle zase nejinak než Jako horké uhh' wypúštejí. Takowéf já mezi tcMni,

kteíž púsniiwání jsaii nejhodnjší, poítám. Ne takowúf jisle Nmci nenáwist (ušecky

jiné pro ukrácení pomina) k swému drsnaténui jazyku mají. . . . Ale o lobf wíni mám,

že Lnciana mudrce pHrozenau sepsaného eí ne toliko od sebe neodwržeš, ale také

mezi nejdražšími kniliami eskými, jichž nad jiné hojnost máš, nu'sto dáš etc." Wáclaw

Písecký, posílaje peloženau e Isokratowu k Demonikowi do Prahy ehoi Hrubému

z Jelení, horliwé píše o eském jazyku , a jej k etin pirownávvá. Ten list sice od

ílehoie skromného s eí dolenau (1512) tištn nebyl, ale w rkp. weejné bibl. Praž-

ské zachowán jest, odkudž do historie liter. Dobrowského (II wyd.), a do Slowesnosli

(1820 a 1846) wzat jest.

/;) Jazyka promémj.

Hus >ve s>vé abeced pro každau hlásku zwláštní tenu ustanowil, ale jakž io

wbec s dobropísemnoslí býwá, nawržení jeho ani hned, ani odewšech, ani od koho w
celosti pijato nebylo. Mezi mkkým i a twrdým y teprvvé okolo polowice XV wku, a
ne MUbcc rozdíl inn. W roce 1468 již pichází dlauhé ?/, jako: lidij. Okolo 1500

poato dlauhé á k. p. naddleem u Jelenského , a i také aa k. p. saam týž píše. W
Benátské biblí nalezli pocz-itku, tcznaasel, ncizwal a lepší nazíral, fakee, swému, kteréž,

šél (šel). i'o místo staršího o a nynjšího ú po celau tu periodu, jako : buoh, domuow,

z ídká o, jako sUhotc (1468). Naše aM ješt nikdež, nébrž u, jako : przed rijchlu (1468),

nebo zawiené r, jako: praicr tcierv , instrum. (1501), též i árkowané ú: oblohu, jsá

(1506). Místo íc ješt nkdy u nebo v: nazual, uodami (1411), kdež vvšak i tceczer,

swieilosí psáno; prauil, veliké, o swétn (1442). Z 2í % \\ druhé polowici XV století ro-

zeznáwáno, též s a ff; c naše již r. 1442 mícháno s cz, ale ješt 1468 jako cz psáno,

a nkdy jako cz, kteréž poslední potom skoro wšude kladeno ; nkteí íz nmecké místo

cz (c, ) po Nmcích psali. Místo wždy ješt ie neb ye; zemie, nytiye (1506); místo

j nkdy ješt y: odyal, yak (1501); jf do 1411 nkdy jako scz, pozdji jako fft. Staré

minulé asy trwaly dílem až ku konci století XV. Ješt w r. 1488 hieffe (u Stibora bjffe)

ald. U Jelenského (1501) a w Benátské biblí (1506) již pestaly. Místo hlubších hlásek

pedešlých wkú již >všudy wyšší, jako : zemy , dušy (acc), ano zemi (1442) noczy

instrum. (1411) noczij (1488) noc(/ (1506); hibagi 3. pl. zabigi (1468), vsilugij (1501).

Dwojný poet ješt se zachowal, k. p. uliczie, swieile (acc.) (1411), též formy: gsmy,

budemy ; czekay, ano i wzem = ViZfX\v (1506). Ze již tehdáž eský jazyk vvplywem n-
meckého byl mnoho zmny utrpl, wyswílá ze slow Jana Husa u uýkladu na teli pi-

kázaní, kdež toto prawí : Jakož Nehemiáš slyšaw, ano dítky židowské nduwí odpolu

azolsky a neumjí židowsky, a proto je mrskal a bil, tžby nyní hodni byli mrskání

Pražane a jiní echowé, ježto nduwí odpolu esky a odpolu nmecky, íkajíc: tobolka

za toliofku, liko za Fyko, hanlucli za ubrusec, šorc za zástrku, knedlík za šišku, ren-

dlík za Irénožku, pancí za kruný, hynstkop za koský náhlawek, maštale za koníci,

mazhauz za wrchní sí, trepky za chody, menllík za pláštk, hausknecht za domovvní

pacholek, lorman za wozalaj. A kdoby to mohl wšecko wypsati, jak jsau již e eskau
zmtli, lak že když prawý ech slyší, ani tak mluwí, nerozumí jim, co mluwí atd. P-
sobení latiny, z které pekládáno, na sklad jazyka eského s koncem XV století Avždy

bylo p«(rnj.ší, což zwlášt widli w spisech Jelenského a Wšehrda, kteí ducha swélio

tením liímských klassikú wzdlali. Nkterým takowé zapáchání latinau se líbilo. O jednom

listu Jana Šlechty Bohuslaw z Lobkowic tento saud wynesl: Etsi literae tuae vernacula

lingua scriptae fuerunt, redolebanl tamen graecae latinaequc orationis ornamcnta, quare
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cum ob id ipsum liis dclectalus sum, tuin maxim, quia nova quaedam inspcrataque affe-

rebant, Jelenský zwlášt miiowal opsání, jako: Kusowé hodní podivvení a jenž zdánie

lidské pevvyšují (t. paradoxa). Jeho rozpaky u wyznaení mnohých slow, jako: virtus,

auctoritas atd. jsau patrné. Že augura w eském podržel, jest snesitedlnéjší, než že

consuctudo spolubýwán, hnmanitas lítost Avyložil. Též w Konáowých, zwlášlé prwních

pracech znamenati lalinskc' slow pojeni a stawení n. p. Ziícot wedu sicúj ; nowé usazo-

irali dané etc. ').

IV.

§.19. Literátu r a.

Literatura toho wku poala se rozšiowati pi;'es wíce pedmtvv. Jazyka eského

ujímali se vv probuzené národnosti nejwtší misti toho wku, Hus a Rokycana. Onen

abecedu na spsob slowanské pedvvtipn sepsal, a lak lepší dobropísemnosti puwod-

cem byl, k jejímuž utwrzení názwy ten w jeden smysl spojené dobe se hodí. Roky-

cana malau slow sbírku zanechal. Podobné snšky slowcí netoliko kwyrozumní nkte-

rých knh, jako Mammotrectus, Hymnarius, Poenitentiarius etc; ale s wyšším ohledem

na celost jazyka, jako : Olomucký, Wídenský tíjazyný, zwlášte pak Lactifer, prwní po

auplnosti bažící slowník. Tyto sbírky arci opt jen latin uiti mly, a k politowání jest,

že nikomu w mysl nepišlo bohatstwí eského jazyka w podobný abecední neb jakýkoli

poádek uwésti. Úzké s Tewtony skrze dwr Lucemburský spojení zdomácnilo u nás

plodiny jejich tenkrát klesajícího básnictwí. Na tak nazwané milostné hásniky (Minne-

sánger) nastaupili mistrní péwci (Meistersánger). Již ten píklad bylby stail ke zhor-

šení naší poesie , k tomu pišly ptky o náboženstwí a tsnnau národnost, a zaujaly

wšecky spanilejší mysli, odkudž jak literatura wiibec, tak zwlášt básnictwí obzwlášlní

wku onoho barwu pijalo. Byl to mdný wk eského básnictwí, nait zwodnlého,

pauze rýmujícího. Písn duchowní se množily, zwlášt od doby powstalého kališnicfwí

a jednoty bratrské, a sbírky celé teprw na poátku XVI stol. se zjewují. Dw písn

wojenské, tolikéž sporné a satyrické a nkteré historické nám obraz onch smutných

dob pedstawují; ale i weselejší stránka ukazuje se zwlášt w druhé polowici XV stol.

^) UKÁZKY PRAWOPISU.

1. Ciesarz a Itral wfeíio tworu ctitie iiiieti dieJice

vrodil fobie syna spolu wieczneho a spolu ro-

vvneho. toho geft vczynil diedice wíTech wiccy,

fkrze niehož také ftvvoil y wieky.

, Jana Husi wýklad, pisn Salom.

2. O welikii moc mafs lafko, ty fáma mohla fy

boha ftahnuti fnebes na zemi. O kterak fylna

g wazba twa, gížto y buoh mohl iat býti, a

czlowiek iatý ot wazby ncprawofti w^jfwobo-

zen býti etc.
Chicála lásky od Hugona. rkp^

Miloft ducha fwateho racziz prziebywati fwamy

yfnamy a oswietity frdczie rozumy naíTie kwuoly

synu wíTemohuczienni Bratrzie w panu Bolm

naymileiffie dawain wam wiedieti zet feni ny-

nye na vvylemowie a zadám was nyektcreho

ybyíTte kemnye przigeli etc.

Rhp. List Jana Ziihy 5 Kalichu.

4. Jakžkoli dawne wieczy nowimy druhdy /a[)a-

dagi. WíTak niektere wieczy dawne dawiio alu

pominuly, kteréžto fwu welikoftí dnoftovny glu

wždy žiwuczie pamieti. Že ani gich wolchoft

flepyni vhryzenim muož zahladiti. Ani minu-

lého cžafu wetcha léta vfnulu mlcžedliwofti za-

wrzicti. Neb trwagi wnich drziewe dalych

wieczy welebnofti vft.nwná zpominanie. atd.

Z pnniiho tisku Letopisá Trojanských

od r. Ii68.

5. Swálofl fwatby w prawde w Kryflu a w cier-

kwi geft. A tau piinú hryfius prawda gfa na

fwatbu zwán. y ffel s vedlníky fwými v s

matkii Piniž vinil prwní diw a zgewil fláwu

fwú, aby vkázal prwnie manželftwie wrági atd.

Tento spis o manielflicie tcinn atd.

(1523J.
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w milosluých písnith, akoli iie welini iiiiiohých nam ilochowaiiých. Popisowací a roz-

prawí-i Majowý sen jest wice pamálen wzácnoslí skladalele, kralewice, nežli obsahem

ponkud rozwlányin a smysln rozkošným pii Avšem rylíislAví a pobožnosti, jicližlo n-
jaký znak obnáší. Xkleré náun a jinolajné z oboru zuíiecícli rozpráwek w pi-edešlé

period uubee oblíbené zawírají celý témi* okres tehdejšího básniclwí eského. aso-
nimé >veršowání sice newešlo w obecný obyej, ale nklei-í jeho možnost tušili O-

Wzniklé toho asu w Nmcích prostonárodní rozprá\vky o GenoAef, Griseld.

Melusin, Mairelon, sedmi mudrcích, Fortunatu, Eulenspieglu a j. k nám záhy se do-

slaly a udržely se dosud, bywše mnohokrát pedlány a pielišlny, kteréž, jak prawí

Scholl, powe sice hoAvly, ale i ke uzdlání smysliwé moci a rozumu u sprostého

liílu slaužily, uzdlanjšíui pak zábawu inily a asto hluboké prawdy i)i-edslíraly. Roz-

práwka o Palekowi jest cele domácí. Ze starých ímských a eckých kla.ssikihv . ^vy-

jmauc bajky Aesopowy, po celý as nižádného štípku do eského sadu ncpivsazeno,

teprwé na poátku XVI století nkteré roznduwy Lucianowy Konáem, e mrawni Isu-

kralowa Píseckým . Laelius Ciceronuw a nkterá paradoxa Hrubým z Jelení ílehoi*em,

w té stránce welice zaslaužilýui. a výjimky z mudrcíiw Janem Ceškau \)o esku Avylo-

ženy. Filosofické mrawné spisy, nejwíce z latiny Ficina, Pontana, Petrarchy, Erasma.

a j. peložené, s duchem kesfanstwí úzce spojeny, jako wubec ušecka uená díla léto

i napotomní periody. Historie onch asii swé diwadlo nejdležitjší w eské zemi ote-

weno mla. ale pro innost celého takoika národu nebyl, kdoby dje w celosti zazna-

menal. Cizozemec Aeneas Sylvius o takowý celek historie eské latin so pokusil; našinco-

wv jen zlomky wlastenských událostí nám zústawili. akoli ástené jich kroniky nkteré

znamenitau cenu mají. Xowiny wei*ejné toho ^vku do obyeje picházeti poaly; \vy-

dáwány wšak jsauce jen pi zwláštních událostech , a to pod rozlinými jmény, jako :

nowina, nowiny, zpráwa. náwšlí. wyprawowání, wypsání, popsání, píbh, historie atd.

Nejstarší takowé nowiny eské jsau od r. i 5 15. Sjezd 3 král atd.

Známost zem putowáním nejwíce z ohledu náboženstwí podniknutým získala skrze

Lwa z Rožmitála, Martina Kabátníka a Jana z Lobkowic. Pr>vní též mapa w eském
jazyku jest od r. 1517. Politická rozumowání uztahowala se na zboží a wady knžské,

spráwu auad a swobodu u w íe. K wychowatelslwí mimo Averšowání Ludwíka z Peru-

šteina mrawné nauení Jana z Lobkowic poísti. Hwzdástwí krom kalendái'e žádných

plod newydalo; ale mystika onch as psobící w umní wubec wywcdla w spolku

1) W rkp. Wífl. bii)I. Co(i. Tlicol. N. 4*^0 na Ivonri uení kcsfanskóho od Husa. jakož podobá se, slo-

ženého, slojí: j-b/icM Icla lioztclto lili.

„ W Vsii den stralych mued/nikotc jana a patela

Pro lijri piinij bywa mni po^nanic sHi/

Aby chlipnil, raroical, plodil, dluh :,akona plnil,

iNflipirj/ smrledlny, druhy ycsl toliko trfedni

Ale dtca poslednie gsla bez smrti a riny trfedni

Chcesli sie ryslieci smilstira, miesta y tasit sie tarug.

i\ebr as a miesto tede lidi t tšelike smilsttco."

Koná pnvní sapphický wcrš do eskélio jazyka uwésii se snažil, jako tento:

„Kloi budefs liiesli tu desku kronyku

Patvniinj sneesli, kdeiby naffel inylku

Snes trpielitrie, pomi dobroliirie

A odpust Mu7c.~

Swau pak Juditu jedenáclisložnjni wcršcui sepsal. Ale w prawd on sjllaby jenom poílal. a ne-

mil jich ani pizwukem, ani asem.
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s Invezdástvvím a lékaislwíin planetáe, pranostiky, nikowdní, snárc; s fysikaii pak

alchymii, zlalodejslwí. Na hospodástwí a znlášte na šlpasfwí již tehdáž zi'elel obrá-

cen, wíce wšak na lékaislvví lecitelské i ranné s pomocným bylinástwím; ano již i o

porodnictwí (babiclwí) a koském lékastwí esky psáno a pekládáno. Známost bylin n

Cecliw a Morawaniiw Cj^iko wbec u Slowan) od slarodáwna domácí byla, což doka-

zují jména každé lém byliny we wšech náeích. Práwa, nálezowé, zápisy, snmy, a

wbec kanceláslwí pro uvvcdení tehdáž eského jazyka do saudii a radnic zfistaweno

nám w mnohých pro jazyk eský dležitých pamálkách. Památnjší listowé dowrní z

ohledu na sloh jsau: Kašpara Šlika Cf 1449) a Prokopa z Rabšteina, kancléi'ii; Alše Ho-

lického z Šternberka (f 1455); Oldicha z Rosenbcrka (f 1462), Jošta z Rosenberka

(f 1407) biskupa Wrafislawského, Jiího z Podbrad (f 1471), Wiléma z Pernšteina a

Ctibora z Cimburka brzo jadrnoslí, brzo ostrowtipností, brzo jasnotau myšlének \\ý-

lení. Nejwíce, jakož se nadíti, w bohoslowí psobeno. Biblí piln pepisowána a znowu
pekládána. Martin Lupá (f 1468) Rokycanowi zwolenému arcibiskupu za sufra^ana

pidaný (1435), a pro swau pobožnost kališníkm welice wážený, s nkterými pomoc-

níky celý no\vý zákon pešel, a na nkterých místech wrnji a swtleji peložil. Z této

recensí snad pošel opis N. Z., který misti Pražští králi Wladislawu wr. 1471 we dwoe
králow wítanému poctau dali. Od r. 1410 až do 1488 aspo twero recensí starého

zákona, a ješt wíce nowého lze rozeznati. Nowý zákon tištn r. 1475, celá biblí 14SS

poprwé. Ze sw. Otc mnohé ástky w eštinu pewedeny. Polemických spisu nejwíce

plozeno, jichžto pedmt byla weee P. pod obojí spusobau, a jednota bratrská, která

welmi mnoho obran swého domnní wysílala. Nejsilnjší bojowník sjejí strany byl bratr

Lukáš, po nm Wawinec Krasonický s Institorisem se potýkající. Ale i užitenjší stránky

bohoslowí wzdláwány, jako: historie náboženstwí, Avýklady, postilly a kázaní, kesan-
ská mrawnost, cwiení se w pobožnosti, rozjímání jejich píklad w žiwotech swatých,

i zabylstwa w ní hledání (duchowní romány), kteréžto plody literní newždycky istým

duchem Kristowým, anobrž asto rozhorleností a pedsudky stran rozliných a roztržek

zawíwají, a wšak pemnoho dobrého a wzdlawatelného obsahují, a wbec nás onen

wk znáti, a pedky naše i kdy blaudili, w šetrnosti a wážnosti míti uí.

V.

Spisowé oddlení tetího.

A. SLOWESNOST.

o) Jazyk,

a) Dobropísemnost.

1. JAN HUS. a) Abeceda. Rkp. we Wíd.
blbl. od r. 1414.

Cod. theol. N. 480, kteráž wProstjowe 1547 w
slabiltáii tištna jest. „A bude celé eledi dáno dé-
dictwí cj fará, jenž liospodin ili ') i král lidí lá-
kán mnoho ml nás nkdy on pokoj rád iádcm
sliížd šlechetný tak tlesny ukázal welikost w sol)c

wcnú xil ^) za ny žiwolem cht jenž jest konec
nekonený a poátek nepoatý ráil požehnati na
wkv wkuovv.

1) ili (nebo) ze slovvenského wypújcno, protože
w eském žádné slowo od litery i bez jerací

nepoíná.
2) ti ksil, t. wzdechl, wlastn zwuk podobný

umíraje wydal.

b) Uwod k irjjkladu wétšímu na pátere. Po-

íná: „Klož budeš i-ísti w tchto knihách, wz
že sem napsal obecným obyejem, jejž sii wzli

echowé a nedobré, proto že latinskií abecedu

chfie pln eskií e psáti, ano nelze ald.

3Is. Budissin. Gcrsdorf. Fol. 51. niembr. sace. W
jnedii, fol. 1— 10.

c) Pojednání latinské' o eske'm prawopisii

Rkp. w Teboni.
Wiz as. nuis. 1827. I. 134.

2. Klementa línguae latinae et boemicae. Oio-

mucii apud Frider. Miliciilhaler s. a. (XVI saec.)

12. (Boek).

^) Sic >>• á i- s t w í.

3. Mammotrecttis. Rkp. na pap. we 4. w
bibl. kostela kapitoly Pražské.

Má též nápis: Vocabularins lafino-bohemicus na
jiném rkp. w též a podobn w Mikulowské knihow-
n. — Glossarium bohemicum Vet. Test. vuls. vcrs.
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lat. w hihl. Wídenské w 1. jest len samý Mammo-
trclus. Tam n. p. Exofli lap. 1 slojí wedi oppri-

maiiius siižimy. illiidenles jiospilejít- , famiilatu ro-

botu. Cap. II wedlé fleffans wýlený, fiscella oiilkií

atd. — Opis \v .Miisum eskými lossami mim. 217.

W'e we. bild. je.>it olišírný >Iammotrerliis |)od ná-

zwcm Vocaliuiariiim bibliriím lat. boh. sacc.XV w 8.

pod si?n;it. XI. F. 9. na lislerh 1—231. Poríná: In

priniipio. na poátcc, inanis. ncužiteí-ná X per sta-

dia honow. Jiný rkp. w též bibl.XI C.4. list 110—140
wku XV we 4. Foííná: Bcatiis blažený X el as-

pcra a nelrte. Též tam rkp. |)od siíjn. I. E. 29. wéku
XV w 4. num 6. list 294—319. Tkné psán a dii-

ležit. Poiíná: Ghitina spojením X per stadia lionow.

Jiný Mammotrertus taniž pod si<rn. III. G. 26. sace.

XV. 4. lat. boh. fol. .306. Tantalns X opilnletur,

pomaha. Opt tam VIII. G. 2S Vocabiilar. saec. XV.
4. fol. Bó—95 jest Mammotrertus skrácený w abe-

cedním poádku, .\biit. jide X zóna prowaz. Fo-
dobné tam XI E. 6. Vocabular lat. boh. saec. XV.
\ve 4. num. 1 fol. 14—37 jest Mammotrertus w
abec. i)oádku. Athanatos X zeiotypns horliwý mi-
lo\\nik.

4. VoUabulár iili wýklad niéné swllých s!o>v,

pidán k nnwcmu zákonu r. 1433 od knexe

Martina w Uwaln (Lobensfein) psancm.

IVa konci : „A lak máš tomu nyní konec, milý

knze Martine. " Po zákon doloženo: Finis novi

testamenti scripti in Lobinstcin per nianus Mariini

pro tunc Cantoris eccicsiac ibidem 1433. we 4. Rkp.
(Boek).

5. Wodíinnský rhp. od r. 1542. w Museum

num. 55S obsalnijicí wýklad swáleínicli ewaiigclií.

W nm na 12 listech (str. 5—2S) nalézá se 1378
slow latinských a eských, dle písma z polowice
XV stol., dle forem wšak starší. Podstolí tam slowc
pistor. wažec (wazeczj pondo, zalrucený percussus

ald. >Viz as. mus. 1843. str. 148.

6. Lexicon partm verboruin minus usitato-

rum (lalinorum) versibus memorialibus conscrip-

tum. Rkp. w bibl, kapit. Olomúcké od r. 1450.
IVa piklad : Pseustes, ambroncs, sicophantcs, vis-

pilioncs. kiwoeníci, hrdlai, kiwosúdce, násilníci

neb lúpežnici atd.

7. Texliis corntiti, cum glossa bohemica. Iiic.

Cespilal in phalero hippus etc. s. a. (circa 1478)
we 4. r»kp. we. bibl. XI C. 1. num. 15.

8. Jména tnésicúic esky. Rkp. saec. XV wc
4. we. bil)!. XI. D. 7. fol. 73. v.

9. fl^ Latinsko- eský rokabulá: wrkp. napap.

we 4. we we. bibl. Pražské.

Slowesa tu iní jeden díl, jména druhý, dohro-
mady 73 lislúw. Naped slojí názwoslowí niluw-
nické. Píklad odtud : litera czlena, gramiiiatica slo-

wocztcna, vocaljs hlalFa, liquida roznnek, consona
zwuczna elc. S tÍM> srownáwá se:

b) Vocahularium lat. bohemicum Miculotiense
versibus compositum.
Poíná : Vo( jlnis in romposila quac dantiir signa

sccunda elc. Fertur crammalica slowcztena, littera

cztcna, VocalU hlassa, iiipiidarozmieka, mulanyeinka.
Rkp. n arch. Boka.

10. Vokabulá eský rkp. do slowníka Gna-
rinowa (t. j. Vocabularius Urerihqnus Iriplici

alpbabtlo) we wydání Bazilejském r. 1478 pi-
psaný.

Srownáwá se tém weskrz s ^okabuláem Lac-
lifcr od B. Jana Bosáka z >\ odíian r. 1511 wyda-
nýni: písmo wšak patrn ješt z XV wku jest.

(Boek).

1 1. Latinsko-nmecko-ceskýs/oípá/-. Rkp. od r.

1489 w bibl. dworské we Widui.
teská slowcc jsau chybn psána n. p. Zlowenij

na míslo Slownín etc.

12. Dictionarius Iriinii linguarum: latinae,

tewlouicae, boemicao, poliora vocubula coniinens,

peregrinantibiis apprimo ulilis; we 4. Vieunae

(10 lislii) 1513. Podrubé: lat. teut. bob. ital.

^dll. 1531.

13. IS'omenclattira sex linguarum.. lat. ital.

gal. bobem. bung. et gennanicae per Gabrielem

Pannonium Peslinum. Vocahular Secbserley spra-

chcn elc. Wieu Ilaus Singriener 1538, 8. Cum
privilegio ; 1561 taniže.

14. Vocabiila per Mag. ROKYCZ.AXU.M
piae meinoriae rubrica scriplu polysema Bohe-

mica, quibus priore loco latinu respondent.

Rkp. w bibl.Wíd. dworské Cod. Ms. Theol. Num.
597. fol. 80. Obnáší toliko 5 list.

15. Copiarium 494 lisluw.

Má nazad 8 stran slow dle abecedy složených a

wyswtlcných, n. p. deflco, |)lacze želem (t. želím),

exlasis otrapa, vasallus naprawník etc.

i6. IPoenitentktriusJ. Coinmentum super Poe-

niteas ito. In fine: Explicit libellus brevis sed

ulilis Johannís S. per manns recloris tum tem-

poris in Gelcz. An. D. 141(5 in vigil. S. Mathiae.

4. latine, cum versionc bohemica versuiím me-
morialium. Rkp. we. bibl. XI E. 7. num. 3.

fol. 114— 120. Pozdji tištn w latinskýcli, e-
ských a nmeckých werších. \V Normberce u

Jeronýma Holzla. 1518. we 4.

17. Slowníek botanický z XV wku (1418)
rkp. we. bibl. I. F. 35.

18. Vocab. hebr. germ. bob. lat. sace. XV.

Rkp. wei\ bibl. IV. E. 20. we 4.

19. Vocabular. lat. boh. saec. XV we 4. we.
bibl. VIII. G. 34. fol. 1--7. Auclorilas .slo-

wutnost X vilescit mrzí.

20. Vocab. lat. boh. s. a. we 4. rkp. we.
bibl. IX. E. 1. num. 14. fol. 221-222. „Scrulor

ptám se X decumbo spoleiiám."'

21. Vocabular bolanický králky rkp. we.
bibl. X.E. 14. odr. 1424. we4.rol. 107-109.
„Argentum vivum rUif X eleborus alba ký-

chawka."

22. Vocahularium lal. bob. perbreve, we. bibl.

XI, E. 2. Rkp. wku XV, we 4. fol. 145—147.
„Atanasia wrali X virga pastori.>< plana šcotka.

23. Vocabular. lat. bob. od r. 1453. Rkp,

wei\ bibl. XVII. F. 31. 4. fol. 1 —91 |nej-

obšírnéjši z tchto menších |.

24. Nomcncl. lat, bob., rkp. we. bibl. XI.

E. 4. tištn w Uank. Sbírce.
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25. Slowá latinský wc werších — cizícli a

zalmlých slow — s nadpisy eskými.
Poíná : Klpssawa \v dckaih kuo w zlatohlawie

také hidy. Expiral in falleris yppus blarlaque su-

piiiHs. Opis wékii XV \ve 4. (u p. Boka).
26. Slowá hytináský.—
Co pípisky w knize w XV Avku tištné l)ez

tiliil, wiak jakož se ze z prawidla (registr.) saiuliti

dá, hortus sanitatis nazwané. Pípisky tyto dosti

hojné rnkan knéze Jiíka w Nowé wsi u Kolína

okolo r. 1520 psány jsau. [U p. Btka].

27. a) Vocabularia e diversis fragmenlis.

Cod Ms. saer. XV fol. in bibl. cap. Oloniuc. N.

156 (CLXXXVI) in impagine. Iteni bj Cod. Ms. sec.

XV. fol. archivi Olomiic. sign. 157 (ol. CXCI) inti-

tulalo : Scnnones sacri, collecta ad boheniicnni vo-
cabularia. (Boek).

28. Sermones latini a Sepliiagesima usque ad

feiiam V post pascha, cum suprascriplis voca-

bulis bohemicis.

Cod. chart. XV saec. 4. in bib. Mículoviensi.

29. Tractatus morales de peecatis, cum in-

sertis quam phirimis phrasibus bohemicis.

Cod. Ms. chart. 12. saec. XV in bib. 31iculoviensi.

30. Rkp. 'vve. bibl. XI. E. we 4. na listu

62—71. Vokabulái" latinsko-ceský : Deus buoh,

deitas božstwí elc. -j- semiviuis SulTinyelh (sic).

Olor tam slowe droptwa, aimoda drlice, deci-

polus dÍAvocek etc.

31. Rkp. we. bibl. XI. E. 6. list 14— 37.

Vokabulá podlé abecedy, lat, eský. Inc. Coii-

venienlia pristupna, desinit: vis násile, tam n. p.

aílinis swak, argum niwa, altena nawitek, anlera

prsosiny, uxoris socrus swést, socrus swštie etc.

32. Glossy a propowdi eské w latinských

homiliích na swátky. s. a. (saec. XV) 8. Rkp.

Avei-. bibl. [Vid. Hoiniliae de feslis] XI F. 3.

33. Hymnaritis, psaný od Jana z Domašina
r. 1429.

Obsahuje latinské hymny s eským po krajích wy-
swtleníni. Rkp. wc. bibl. XVII F. 20. we 4. ').

34. Vocahiilarium, cui nomen Lacfifer.

Prwní to tištný wtší slowá latinsko-eský. Po-
íná takto bez wlastního titule: Nullis ferme voca-
bulis (quae ad pernoscendas autorm sententias ido-

nca viderenlur) praeterniissis Reverendus pater fra-

ter Johannes Aquensis Ordinis minorum de obser-
vantia Vocabularium (cui nomen Lactifer) multonun
ctiam e.\celientissiniorum virorum rogatu ex uberi-
biis latinitatis studiose eniidgens, nostrae mafernae
Boemicae impartitus est linguae. Incipit fauste. Tento

1) Podobn a) w rkp. we. bibl. XI. D. we 4. na
pap. z poátku XV stol. nalézají se na listu

75 a sld. jména nectností rozliných, n. p, ina-

nis gloria ješitná chwála, arrogantia hrdost, in-

solentia nepokojnost, hypocrisis licomrnictwo,
simonia poswatná kupowánie, nicndacia Icž-

nost, rancor zdrichtanie, obstlnalio opeklosí etc.

b) W rkp. wc. bibl. XI. D. l.list 1—78. Glossa
bocmica in hymnos. k. p. (I. 13) Jcsus spasitel,

refulsil ukázal se pius redcnitor, niilostiwý wy-
kupitel, omnium gentium, wšech lidí atd. [XV]
wku.

vokabulá etc. IVa konci stojí: Doniinica in Con-
ductu Pascae Anno D. .M.CCCCC viij" Tcrminatum
est hoc opus. Juxta Iloraždiowic degit Jan. cpii ista

ddit Genuit aquensis ciuis hune dans artibus diriis.

Tištno w Nowéni (jenž jest msto, také i w dale-

kých zemích široce slowútné) Plzni : Skrze Miku-
láše Bakaláe. A to léta od porodu panenského
tisícího ptistého jedenáctého etc. (1511). Jest roz-
dlen na 12 ástek, w nichž jedná o jménech sa-
mostatných a spolustatných, o slowesech, o slow-
cích neohybatedlných, o neduzích, o stromích, by-
linách, kamení, ptácích, twernohých, rybách, hadích
a plazu jiném. Wcleslawína we swé Sylva Quadr.
niluwí potupn o tomto slowái, jej nazýwajc ne-
tworau: a wšak pro spisowatele slowníka wždy
díiležitým zstáwá.

b) Básn.

c() D u c h o w n í.

35. Hymny kostela Pražského na esko pe-
ložené. Rkp., kterýž Balbin w kostele Krum-
lowském nalezl. (Boh. doct. III 158).
W žiwot Ernesta popisuje tu nebo podobnau

knihu sieji pod jménem liber Prosarum et Cantuum
lat. a esky ; uwádí z ní tyto písn : Nastal nám
den weselý. Angelowé jsau zpíwali. Jméno boží
weliké. Narodil se Kristus pán. Na boží narození.

Co tu stojíte. Wstalf jest této chwíle.

36. JAX HUS skládal též nkteré nábožné

písn, a) W kancionálu (r. 1576) jeho se jme-

nují tylo : a) Jesu Kriste, štdrý knze. ^) Ježíš

Kristus božská maudrost. y) Žiwý chlebe, kle-

rýžs s nebe etc. b) Jindichu Škopkowi Hus
eskau píseii na pergam. poslal , kterauž byl

pro nho složil awžalái schowal. (D. G. II. 228).

37. W 3Iikulowské bibl. nalézají se tyto písn:

a) Kriste najmílosliwjší králi zaslíbený elc. list

w nowém opisu z rkp. XV stol. b) Wšemo-
haucí Bože etc, též z rkp. XV stol. we 4. nowý
opis. c) Píse o sedmeré swátosti kostelní, též

z rkp. XV stol. w knih. Mik. 2 listy, nowý
opis; poíná: Wzdejmež najprw chwálu otci wší

welebnosti elc. (Boek).

38. Píse o tle a krwi Pán (bez roku a

místa). Poíná: „Ježíši Iwát jest památka etc."

(od JAKAUBKA Stiíbrského).

39. Pisen tato s/ara jest o tom: že má každý

wrný kresfan z powinnosli tlo a krew P, n.

J. K. pod obojí spsobau pijímali (1441). Za-

íná se; chcemli s Bohem býti etc. (Index). Ob-

nowená od knze Notcennária Lukáše , faráe

Swalo-Marlinského. W Praze 1618. 12. t:im/c.

40. Písn rozliné ducliowní od Mikuláše Poldy

1473. Rkp. bibl. we. XVII. H. 12.

41. Písniky, s pipojeným eským kalendá-

em. W Praze 1501. w 8. [w. Rozb. I. sir. 187].

42. Dir písniky starých ech jednoty Ro-

kycanowy : «) Zdráwas díwko šfastná maliko
boží. b) Wítaj milý Jesu Kriste.

[Wytišl. w dialogu dwau formanu 1542].

43. MlíilXSKÉMO Wádawa knze písn
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staré, griinlowní a wclnii ulešené leine ze wšelio

zákona slar. i iiow. w Praze skrze Mikuláše Ko-

náte u Bilrlio Lua 1522. w 8.

l'o «lruhé 1531 u rin>ln Sewerina, pak od Jana

Táborského w Praze 1567. w 8. u Markéty Kozlowé,

ti 1590. %ve 4. !>• m- po*l litiileiu: Katicioiial ne!)

písné na e|)iiloly a na tení weliiii utšené \ncs

celý rok. Písiiiiky rozliné téhož Miinského w in-

ilxu zdají se b\ti ty samy.

44. Hymny, ili zpwy kostelní (saec. XV).

W rkp, Ave. bibl. XI. E. 2. Pisn s notami:

O narozeni Páné, na listu 118. sld. 149 ald.

Poslal Bull ku Pann ne každébo posla etc.

O spasildliiá ob(Mi. jižto jsií pekla zrušena etc.

Kristów žiwot znamenajmy ne/.f nás smrt za-

lnváli etc. W cbudobt s je narodil, nic s>vébo

nemaje etc. Pastuškám najprw zjeweno božie na-

rozenie etc. Osmý den po narození i hned si

ráil trpli etc.

Jiná. BuJ Bohu chwála est, butf jeho jméno

požehnáno etc.

Jiná. Wítaj milý Jesu Kriste, >vítaj synu panny

isté etc.

45. W rkp. we. bibl, XI. . 8. na listu 251

slojí dw písn dnchowni a tetí poátek, a)

\N slalf jest Bub z mrtwých swii mocí, oslawn

do pekla wkroil etc. b) Wstalf jest Kristus z

mrtwýli král, switzil jest mocný král etc. c)

Weselýt nám den nastal, w nmž shvoitel swi-

tzil tetí den z mrtwých wslal etc.

46. Boráte s notami. Rkp. we. bibl. XVII.

F. 45. w 4. 187 listu pkn psáno. Na poátku

slojí Anliphony o píchodu božího syna. „Andl

Pán Marii Pann zwslowal jest: poneš a po-

rodíš syna etc." — Oincinm o nestihle w^cné

:i nestwocné maudrosli boží: Pane Bože wcný
králi wšech mocnosti, obdarnjž nás swau sw.

maudrosli a rac seslati uitele ducha sw. z wý-

sosti etc.

47. Rkp. we. bibl. XMI. F. 46. we 4. list

123 z wkn XV necelý. Jsau to chorální zpwy
jako gradual. dílem w prose, dílem w rýmích,

s notami. Po. Spolu žiwotem našim položeni

jsauc na smrti pro bichy naše tžké tebe žá-

dáme etc. [o Krislowých skutcích a utrpení].

48. Kancionál bratrský.

Po prwé wyšel pod jménem: Pisui chiral Luí-

sliijclt. a sice w Praze r. 1505. dle rukopisné histo-

rie jednoty (u Brožowského). Druhé rozmnožené
wydání (?>j pisjííj od Matje Machecia, Liihásc Prí-
sklio a Jíina ernélio (In.šíinJ pod na/.wáiiíni : Písni:

eaanijeliishé okído r. 1520. Tetí 0]>t oprawené
\vydáiii \v Praze 1511 u Piiwla .Sewerina we 4. od
Jano ISulifi s Liihtiii-in. P«k w Prostjowé 15'16.

we 4. u .I.Miíi (íuntliera. |P. Boek má nkolik li-

stuw T. nélio|. Po páté w r. 1501. fol. N;i konci stojí:

Wylišln a dokonán jest kancionál od Alexandra
Anjezdského w Sainotulách na zándíu J. M. p.

Lukáše hr;d). z (jorky, wéwody Lanického, sta-

rosty Bn«kého. Šesté , w kterémž se o tchto
wydáních íi bez uritého let udání zjiráwa dje,
má nápis: Pisné dvclioinii ciraHricHtské opt pe-

hlednuté a w now složené z punln a základu
písem sw. ke cti a ciiwále samého jediného wného
boha w trojici blahoslawené , také ku pomoci a k
služb i ku potšení w prawí^m kesfanském nábo-
ženstwí wšech wruýeh milujících i národ i jazyk
eský. B. w. (w Praze) 1583 we 4. dwa dily. Další

wydání jsau w r. 15G4. 1572. wc 4. 1576 [z tiskárny

Kralické. Nejskwostnjší to práce tiskaská wo fol.

s rytinami. Wýtisk u p. Boka naleželý rodu Krimfi

z Konpas, jakž podpis Jana Kriiny z K. a rodowé
poznamenání narozenin a úmrtí dokládá |. pak 1577.
15Š1. 1597 opt z nowu pehlednuté, sprawcné a

shromáždné, i také mnohé w nuw složené we 2

dílech WC 4. [Kralický tisk), též 1598 w 8. (al. ^4.)

Tisku Kralického patrné dkazy, ozdiibky. erb Ze-
rotinský též písnieidva tiskae S. S. [Boek]. — W
r. 1615 se žalmy w rytmy a zpwy sformowanýnii
pod titulem : Zalinuir neb z-pirotré str. Dairida.

kteréž církew sw. stará i nowá pi službách božích

užíwala w jednot bratrské. Njní pak ke kancio-

nálu písní sw. |)i|)oieni 1615 b. m. (w Kralicích),

we fol. listuw Yy 1. Konen opt bedliw pehled-
nuté [na 4 knihy roz(llené| 1618. we 4., tiskem

Kralickým. Z tchto wydání, kteráž jsau poslednjší,

ohebností a tenkostí jazyka nad prwnjší znale

pedí. Wyšel w dob pozdjší : Kancionál, t. j.

kniha žalmíi a písní od bratí eských wydaný, na
Horách Kutnách 1815.

Pozn. 1. Písní duchowních nkterých, jichž se od
Avší jednoty užíwalo, rcjistík, wnmž se pokládá,

od koho by která složena aneb udlána byla, uwádí
Šlurm w Kozsauzení téhož kancionálu II. 72. Ten
resistík bratí mezi sebau ehowali. — Martiuíus z

Drážowa wydal písn bratrské promnné prwé.
[Ohlášení str. 1371.

Po'.,n. 2. Jiné písn nkteré mly historický po-
átek. Tak píse w kane. 1618. Lit. I. XV. str. 351.

„Radujme se wždy spolen etc." Složena byla r.

1467, když bratí zídili jednotu, wywolili Starší atd.

w schzce we Lhot u jistého Duchka. kteráž pí-

se i polsky w konci 1554. 1569 a 1646: Raduiniy

sie dzis spolenic etc. ano i nm. na konci 1606

se: Frewen wir uns all in ein etc. se nachází. Re-
genvolscius. Hist. Eccl. p. 32.

^) Historické a w o j e n s k é.

49. Poátek písn na spáleni knih Wiklefo-

wých zachowal Ililarius w swé disputací s Ro-

kycanau : ,,Arcibiskup Abeceda spálil knihy nic

newda." U Žalanského takto: Zbynk Zajíc Abe-

ceda spálil knihy a newda co je w' nich napsáno.

50. Poátky písni sem náležejících uwádí Hájek

na lislu 385, a sice jedné Táboritské : „Nuž

niniškowé poskakujíc" elc, a písní Pražských :

Wrni kcsfané elc. Dítky mladé i slaré elc. Na

lislu 282. „Požádejme wšickni toho" etc. a: „We-

selýt nám den nastal etc."

51. Rkp. w Budišin Gersdorfské bibl. od r.

1448. w 8. na perg. Obsahuje a) w prose: a)

Zálohu koniny eské k Bohu na krále uherského

a sbor Kostnický. „Slyšte nebesa, kleréžt mlu-

wili budu." 8 lislu. jjj Porok eské konnnj králi

uherskému. 8'/^ listuw. ;-; Tnio popsány jsií kra-

jiny wlasli a zem, z nichž jest král uherský wy-

wcdl lid k obleženi Prahy. Polom b) poínají
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so werse takto : a) Nyníe eská já koruna jakli

wdowa elc. 1 1 list, (ij Porok korvnxj eské

ku itáiióin ieskýni o korunowání krále iilier-

skelio 12'/,, listu, y) Rozmlauwúiii mezi Prahau

(I llorau Kiiínau s líwodcni \ve weršícli. „Toto

|iismo jest popsáno, když jest bylo poítáno do

úrodu Krista Pána, jemuž bu cest wždycky

dána, trnácte set a dwaceti (1420) atd. Celá

báseii rozdluje se na 27 hlaw. d) Na posled-

ním liste: Píse ducliowní: „We jnvénu Ježíše

Pána, jemuž budi cest i dána etc. W as. mus.

1810." sir. 109.

52. Zlomek chwnlozpwu ni. Janowi Hitsowi

uénowaného XYI století „. . . aby oblásil jazyk

íeský, trpl jest kiwdu welikau a tak nám ohlá-

sil jest zmužile naši wírn ceskau etc. Opis u. p.

Boka z rkp. Kutnohorského,

53. O Pohnutí Praiském, pro a kterak se

jest stalo, kto newí, z tchto poznati mže písní.

A newysokých wcí smýšleti podlé rady apo-

štola, ale nízkým powolowati etc. 1525. we 4.

4 listy.

Jsaii ti písn, ^knždá s hislorickau pedmluwaii.
'() Cerhowé milí Cechowé, o wás jdú novviny mnohé.
rfj Zpikhartili se knzi, a proto z Prahy bží etc.

/) A!)y wšickni lidé znali, ády swornost niilowali.

54. Píse Táborská (wojenská) poíná takto :

Kdož jste boží bojo\Aníci a zákona jeho etc.

Tištna jest pi bratrském kancionálu w 8. s no-
Inmi Imdebnínii, w Rulikow uené Ccchii, a opra-
wenjši we Vtíd. List. r. 1815. str. 164.

55. Píseíi Husilw k slawení wítzstwí r.

1 42t) nad Mišany u Austí dobytého.
Nowt^jší opis dán byl r. 1612 w makowici

na wížce u sw. .lindicha w Praze. Schaller (w swé
Beschreibung der Sladt Prag Th. 4. S. 189—197, ji

celau otiskl. Záleží \v 53 strofách, z nichž prvvní
la jest:

Sliišít' Cechu, hy spomtnal,
Klrrak Pán B&h u-ílcz-shcí dal
U Ausi i nad neprátcly,

lúhji pro síiau níru boj iccdli.

Doblowský myslí, že opisowateli již zmnu wzala.

50. Sfaroslowenská píse : Hajá DunJá hajá!

Poslala nás králowna etc, která se klade na r.

14 40. w Tabl. Pocz. 1 sir. XI.

57. PROKOPOWA nowá kronika.
Prokop ten byl písa nowého msta Pražského.

Zachowal so jen zlomek 72 weršfi, který jest w
Mikniow k nalezení u Connnentaru latinského Karla
IV w rkp. Podobno, že okolo asu Podbr.idowých
složena i)yia. Píklad jcjílio weršowání:

Jahoí hrál Otakar tahé

Drhie zemé 7iejednah,

Coi jich od Kdanského moe
lilií rtS ku Benátské hoe.
Ze jesl eské pány tupil,

A je na jich stalcich hubil,

I lúiil ice od sebe,

Ciziozentcuovi stcéil sebe,

Ei jich nemel ku pomoci
W boji, dal se tak 2^emoc{ etc.

58. Píse historická kuUšníku proti jednot

katolické z rkp. od r. 14G8 opis u p. Boka.

Poátek :

Ty semeno zrádné (ibi i/) Zdeukqwo
Minis, ze jest zhynulo zlé jméno Žizkoiro,

Kterýž jesl w tišin.

Ze se pohne, uteeš z Bechyn etc.

59. Píse historická w rkp. r. 1520.

Zaíná :

Od narození Krista Ježíše

Druhého pul tisíce dtcacet lei se píŠe

Za krále Ludirika
Mela zem eská trápení weliká elc.

Opis u p. Boka.

y) 51 i 1 O s t n é.

60. Proslonárodiii eské písn z XV století

w knihovn archivu kníž. Šwarcenberského w
Teboni, we dwau rkp. w 8, psaných w druhé

poloMÍci XV století.

Jedna mezi nimi má nápis : Cantio Zawissonis de
amore. Z tchto písní tištny jsau dw (o Štern-
berkowi a weselé chudiny) w Cas. nins. 1827. I.

str. 17 též pt jiných mimo ti zlomky tamže IV. 3.

Pak též pod jménem Suitanika (Tagweise, tehdáž
modnélio iiázwu, p. Hankau esky tak pojmeno-
wané, že swilání wždy za pedmt mají), w Cas.

mus. 1838. sir. 294. 459. 1839. 17, kdež i jiného

druhu zlomky pidány.

61. Májowý se/ HYNKA Z PODBRAD,
mladšího syna krále Jiího. Dlauho ta báse za ztra-

cenau držána, nyní w rkp. p. rytíe z Neuberka

a ne celá se nalezla, a wytišlna jest od p.

Hanky w Si. ski. V. sir. 78—122. Poíná: S

welikonoci w lom ase swt se rodí znowu
zase etc. O starším wydání zmínka jest w ped-
mluw na komedii o žebrácích.

62. Dw slaré pisn: Studiosus, laicus w
lat. rkp. z polowice XV století.

^ Tištny w as. mus. 1829. I. 80. Též w rkp.

iŠtítnélio o sedmi wstnpnírh na ])í(leští s melodiemi,

kdež i jiná staroeská píse. AViz Rozbor 1842. sir.

146.

d) N á u n é (mrawné).

63. eské peložení weršu : Qualuor ad par-

tes mundi etc. jejichž pedmluwa tak poíná

:

To jest powaha miídrého, že on wždy hledá

zdrawí swého. W rkj). Slokholmském, jejž po-

pisuje Dobrow. (Reise nach Schweden str. 54).

64. O matelsUci. Z rkj). Neubcrského (kdež

i Máj()>vý sen, wydal p. Hanka w Si. ski. V.

sir. 122— 152, (též necelá báse).

65. Clnosl, allegorická báse (necelá) wlémž
rkp. Tištna w as. mus. 1840. sir. 391.

66. Weršc o pijímání (Versus de commu-
nione ct aliae auctoritates).

Poátek: „Olázka nyní lakowá bží mezi swt-
skými i laké knzi etc. Rkp. z XV stol. we 12. 5
listu w knih. lAliknlowské. (Opis u p. Boka).

67. Naueni, klerak rodiowé dli swé iry-
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chowátcali niaji, \ve Averších. Rkp. >v 16. w
kláštere ^^ ysokobrodskem.

Ludwík z VcrnšUMiui. díle iimlé. nawrhujc rodim,
kterak jej ^^ylllo^vá\v.•lli iiiiijí. Mimo eštinu také

latinskému a nénieckéinu jazyku uen l)ýti clue.

Pijímání yotl oboji u dti zawrliuje spisowatcl. a

tudy niirnVni kompaktatistau se l)\li oswduje. Ti-

štno w ríleli mládeže VII. 669. dílu II. swaz. II. .-itr.

28. atd. Tenio nyní w Museum ehowaný rkp. pro

snadnjší porozumní \v ti^ku ponkud zmnn a

ú»vodem opaten od prof. M. Miiauera. Bodejž pro-

mny aspo pod textem byly se udaly!

68. Traktát o mLidenci inarnotralném (>ve

Meršicii) od r. 1515.

69. Roitulaiiirátii smrti s lowéhem 1507.

70. Rozliné písn eské ze XIV i XV slol.

Rkp. kapit. Olomoucké (zpráwa od p. Boka).

) Aesopowé bajky ').

71. Rada všelikých tfriro/ (prosau i weršem).

Sestáwá ze 3 knih: w prwni mluwí zwíata twer-
noliá. lew. medwd, wlk, atd.: av druhé |)táci : orel,

atd. W ietí hmyz; jako: wela. blecha atd.: Již

Mšehrd r. 1495 iní znnnku o ptaí rad. a Jan

Dubravius ješl w rkp. je ílaw z mládí, peložil

do latinských weršu (hrakoviae 1521. w 4.) a králi

Ludwíkowi pipsal. >V eštin wyšla táž kniha w
Plzni 1528 u Jana Peka av 8. s rytinami de-
AvnVmi (bez nn'šta). pak \v Praze 1578, w 8.

u Melantricha pod nápisem : Kniha užitená i kra-

tochvilná, jenž slowe rada wšelikých nerozum-
ných zwíat i ptactwa, kteíž lovku wšelikého
powolání radu dáwají etc. str. 237 pak 1628 a w
Praze 1814. 8. str. X a 247. Pedmlnwa od Dobrow-
ského. Každé zvíe dáwá nauení wc verších, jež

historie o pirození jeho a nirawné rozjímání asto
z písma sw. potvrzené jiedchází. ^lezi jinými do-
kládáno se Volaterrana. a tudy zdá se, že ta kniha

padá do druhé ple XV stol. ; a wšak že skládána
již wr. 1395, vysvítá z Passionalu sw. mu. we 4.

XV. N. 555 v .^Juseum ^J.

72. Clicerohraná o lyrech hlavních ctno-

stech : opatrnosti, welikomyslnosti, spravedlnosti

a skrovnosli, a jim protivných iiMších: blá-

znovství, pýše, lakomství, neskrovnosli. Rkp.

ver. bib. XVII. E. 12. z XV slol. ve 4. na

papíe.

Jest peloženo z latiny: Speculumsapientiac aneb
quadripartítus apolopelicus. od Balbina sw. Cyrillu

neprav pipsaný; skladatel jest Cyrillus de Qui-
Hcnon 3) Latinský tevt ve we. bibl. XLIV. F. 49.

Tiskem vyšel eský text u Konáe w Praze r. 1515.
pod tiiidem: Zrradío maudrosli sv. Crhy. Zachoval
se jeden výtisk bez 12 listfi, a druhého toliko n-
kolik iislíiv. v Museum. He neohebná, opis i tisk

pln omyliiv. \V. Rozbor II ást str. 18.

73. Paraboly s výklady nábožnými Rkp.

1) Aetopotré hájky viz v literát, ecké.
2) O zvíatech knížky (pod tím jménem w r. 1567

dovolila se kniha od bisk. (Jloni. prodávati, ili
vice knížek? .Snad to náš spis jcsl?)

3j ííuidone jest msteko v provincii Capitana
neb Lucera v Aeapolšt.

necelý ver. bib. XVII. F. 28. b. r. ve 4. z

XV stol. Též rkp. v Museum od r. 1473. ve 4.

t) Sa lyrické (niravokárné).

74. Píse pfiliš dulklivá proti Janovi llu-

sotri a jeho následovníkm, poínající takto:

„Již se raduj církev svatá, protivit se zbr
proklála. Tvój kesfanský ád nemine, než ka-

císký klít ten zhyne".

Psána po zboení kláštera Kartauzského, w Praze,
jak pi popsání téhož píbhu se dokládá; ,.Eodcm
tempore quo supra (1419) iufrascriptum contra eos-
den> est descriptum. Z opisu vku XV ve 4. nový
opis u p. Boka.

75. H'í/(7«»f, Ilawel a Tábor, ili rozmlau-

iráiií o Cechách r. 1424. Ze starého rkp. xv

Duchcov lišten xv Oas. mus. 1831. sir. 378
—392 s xvynecháním nkterých ástek pole-

mických, s nimiž spis obnáší 1189 xverš.

76. Pražská pi-íkoda, jest satyra na ty, kteí

r. 1427 xvymohli, aby Sigmund Korybut s n-
kterými jinými (knžími) jat a z msta xvyob-

cován byl. (138 xverš).

W bibl. Lobkovické pi rkp. Pulkaxvovy kro-
niky. Tišt. v St. Ski. V. str. 228—233.

77. Rkp. latinský tbeol. N. 936 xve Wíd.

bibl. na papíe z XV století de abominatione,

má na konci od ROSSIA tylo verše podepsané

:

Wiklef Sirým poadem
Coi psal i s neádem
Proti církici stralé,

Poddáwá to Rimu také:

I sám se smišuje k tomu;
Klo má pak trili tomu,

Kdyí sšervdiir sluiebníky cirkice

Jedotralým stcým jazykem zase je lííe.

78. O knzích stratokvpcích.

Píse dtklivá xvku XV 3 listy. Rkp. na pap.

xve 4. XV bibl. Mikuloxvské. AV opisu u p. Boka.
Poíná se o knzích svatokupcích, kterak oni lid

zjexvn lúpí ponúc od dietek aneb od dlin-
stxví etc. První xverš : Ke cti k chxvále naped
buožie a hiechíím na otpuštní etc.

79. Píse o zlých že«ác/i, zaínající se takto :

Slez s toho každý lovk buJ žák , mnich

neb kložkolvk , a žádáš jmieli dliihý xvk,

xvariij se ženské cliylrosli. (23 strof) Z rkp.

XV slol. XV opisu n |). Boka.

80. Píse stíhající díilklive kompaktáta a

Husity : složená za krále Ladislaxva: „Wšichni

poslúchajle , chválu bohu xvzdajte, i ludiež

našie matce elc. W sauvkém rkp. xve 4.

u p. Boka.
81. Spis o Táborské wieie, kterýž skládal

jeden knz jich xviery. Jest píseíi i)roli Pik-

harlum jízlivá: „Nelze mi déle tajili, musím

již pravdu mluvili cle. W rkp. ver. bib. XI.

E. 1. str. 177—190.
82. Písn proti Píbramoxrí a Hílarowi etc.

pipomínají se xv Jafelov hist. bratrské f. 70. 71.

83. Píse o kacíích tc Cechách (lat. a e-
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sky) w ni.p. we. bil). XI. C. 8. mim. 7. Inc.

Slyštež, wšiclini, posliiclitijlc, s\v(=sli se žíkIuimiiu

nedujle , držte se wiery prawe', cof je.sl wše

dobré [27 slrofj.

84. Ti strofy eských rýinii, od kolios iie-

jmenowíiiiého dlíiiié na bullu papežskou, kle-

lííHŽ se kíižowá wojna hlásala proli Ladislawu

králi Neapolskénui. Uwádí Peleel w Lebensfre-

scbichteKon. Weuzels St. G04 a 007 na r.l4l2.

85. Chwln b/úznowslwí , Eraz-ma Uotero-

damskélio (iMoriae encouiion), prosau psaná wtip-

ná salyra. Hrubý z Jelení ji peložil a pipsal

niao-istratn Pražskému w r. 1513.
Rk|). \vei-. bib. XVII. D. ?>^. listu 57 a pií|)isn nta-

ffisfnilu 3 li.sty. K tomu náirží: Wijhhid míst tž-
ších a potelxijšícii w Erazmowi, a pidánky tch
wcí, kteréž k tm mí.stóm piíležcjí , listu 58'/^.

jPídawky jsan o knzích, co o nich píše s\v. Cy-
prian, pak co Platina a Pius Baptista). Tištna z ní to-

liko ástka w Siowesnosti, w Praze 1820 a 18-^6.

86. Jana Joviana Poutaná llozinlauicánie^

kteréž slowe Charon.

Rozmlnwatelé jsii Minos a Aeakns, o kterýchž poeti

])ra\vie, že na onom swt duše súdie. Hkp. we.
iul)l. XVII. I). 38 lislh 30. Hrnbý z Jelení, pekla-
datel, prawí w pedslowí: AV tomto lilosolovvání

Pontanus halle a škrabe odhírámnii. kryly, knnšty
s welmi wtipnými šprýmy, žerty a piípowídkami
nkteré filosoly a knží piewrácené i kesany ne-
])raué. .. To když ísti budete, od smíchu nikoli se

nkde nezdržíte atd.

rf) D r a m a i i c k é.

87. W rkp. wei-. bibl. XVII. E. 1. wl(u
XV we 4. zpwy církewní latinské jako : Do-
minica in adventu domini; infra iiativitateni,

post epiphaniam ; in resurrectione; ín diebns

ro^alionum atd. nalézají se také eské zpwy, a

sice a) širší historie utrpení: Pán Kristus pro

naše spasení ráil do Jerusalema initi puto-

wáiii elc. list 93— 128. h) Incipit ordo trim
personarum in die resurreclionis domini se|)ul-

crum visitantium etc. „Panny, paní poslupajle,

a dále se wzstupajte etc. [Dramatizowané wzkí-í-

šení]. 1. 129. c) Ludus Pascae feliciter ineipil

etc. „Slyš a nachyl každý ucha swélio, co já

Avám budu prawiti nowého etc." d) Incipil lu-

dus de resurrectione domini etc. „Zawítaj duom
\\ tyto chalupy, ažt z nkoho poprsí chlu|iy

etc." Tyto hry dramatické, zwlášt poslední se

zdá slohem býti starší a sáhali do XIV století,

a opis z XV pochází.

//) Nápisy. ')

88. Na pecelech od r. 1-133. „f p. obre sirolczy,

we gmeno bože polem praczngicie f" pitištna

listu weejnému Jana apka z Sán, u wojšl ped
Plzní 23 Prosince 1433. (vv Archiv. Teboskéinj.
R. 1440, 29 Ledna mezi 68 peetmi listn mírnému
pánii eských piwšenými jsan mnohé eské, jako:
Pertolt z Lipé, S. íiirik. z zkvulltatn, Gyndrzycli.

z mychalovicz. S. Zbinek. z llasenimrka elc. od r.

1452 tato: S. (t. sij^illum neb sekret?) Proczek z

hun.stata. (Dobn. Mon. IV. 436). L. 1454, 2 Kíjna

pi nmeckém kompromissu krále Ladislawa i pánu
eských vv píitce s knížaty saskými jest již i titule

eské na peetech znamenati, jako : Jindich z ki-
pého najwyš. maršálek králowslwie eského, (w arch.
Hradeckém).

89. Art kameni od r. 1437 (jisidy w kostele Bo-
žího tla na Dobjtím trhu, nyní w sálu spo-
lenosti uené) takto zní : „Léta MCCGCXXXMI
z rozkázanie ciesae Sigmiinda a legatuow Basilej-
ských vv tomto kostele ohlášeno esky, latinsky,
uhersky a nmecky , že Cechovvé a Morawaiíé
tlo božie a krew pod dwojí spusobú pijímajíc jsú
wrní kesfané a prawí syiiowé cierkwe."

90. Hrvhni nápisy. \\ Podbradech, we farním
kostele jest sice latinský nájjis na prwní paní Ji-

ího z Podbrad, ale na konci esky pidáno: ,.U^\:i

jest chudých Máti, milowala wše dobré Panní Kska
Kuka Slcrnberg. 3ICCCCXLVIII, XIV die Octobr.
(n Lnpác a AVelesl. .XIX. Kovenibr.)

91. ISa zuouccli: L. 1403 we Skurách panslwí
Zlonického : léta * bozieho * tisicieho - cztirzi-

steho * trzetieho * iacz (ti jakž) - ten zwo - n -

vdielan (obraz Krista na kíži). ÁViz líyllos od r.

1820 nnm. 23. W Miletín na zwonu nápis: Léta
Narozeni Syna Božího 1435 dielan gest tentf) zwon
skrze ruce 'ilipo\vi w Hradcy nad Labem. Wiz
Biencnberg Allerthiimer B. IIL S. 164.

c) Romány a záhaicné spisy.

92. Trojanská historie., pi-eložená od kubus

neznámého na rozkaz Petra Zmrzlíka ze Swoj-
šína a na Orlíku, nejwyššího mincmistra krai.

eského, (140G— 1419) z latiny, kteranž se-

psal (1287) Quido de Colnmna Hlessanensi,

neb radji peložil z Dykta íeckého a Darela

Trojanského, ano jakž dokládá týž Quido, starý

pekladatel Kíinský Cornelius mnoho opustil.

Jest psána slohem wyšším a na mnoze poelickýin.

a w newázané ei, a wíce k románm než k d-
jepism náleží. W mnohých wcech s llonierem

se nesrownáwá. ano jej ze lži kára. Rukopisy jsau

a) Zlomek w hrakow na deskách polské knihy

od r. 1533 proíessorem Muczkowským nalezenj

(nyní w niusemn) num. 567 takto zawírající: Do-
konáno jest toto dielo léta od narozcnie božielio

tisíc dvvú stého osmdesátého sedmého od tidio

mistra Gwida a peloženo w eskií e slowo od
slowa k pikázaní slowútného pana miticmaislra

eeného Zmrzlík od najjasnjšieho knížete krá-

le VVádawa eského krále léta od narození bu-
žího tisicieho tyrstého jedenáctého Amen. (j)

Rkp. na Strahow , Fol. r. 1437., kler\'ž sob

1) Znamenati, že na starých nápisech a wubec
w listinách poty ímským spsohem nachá-
zíme. Prof. Gruber prawí, že ím wíce ra-

kauské knihárny k morawské a eské stran
prohlížel, tím též starší udání let arabskými ci-

frami psané nacházel. Nejstarší piíklad uuálí
na wýsad kláštera benediKlinského (iera;; ne-
daleko Rohu (Ilnrn) . kde psáno na kom i :

Stalo se léta Pán 1372. \\\. echoslaw 1831.

str. 32.J
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dal rvtí >ViuI. z Bnilkii pepsati naped k slá-

w i)oži a k tli a k ii/.iikii lidu i>liski'lio zt-iii

teskó. aby je iUuv ih1»o .slyšiíci' iiaiirili s .slawiiým

a iidalnViii skiilkúiii rylískúii kii obran zákona b«i-

žiflio a s>M' wlasti leski'. liiidýrb a sirýcb lidi

p»*d jiih násilníky bzpravvnýini.-* NapcMi nkolik

li^tii h\bi. poíná od tcíí kniby: „A protož bo-

bóni s modlím, abycb t opatila." c) \\ Lob-

kowifké bibl. od r. 1^12. Fol. pepsaný na rozkaz

p. Pawia z Jtnitoina. d) rk\í. ^vc•. bibl. od r. lJ(i2.

p) rkp. »)d r. 1 167 \ve -1.. klir\ž Dobr. widl \\'

l.ipinku. .Na konci psáno : ^^ enttslaus .Mirka, f) V
Tiiblii !i>I rkp. niMidý we formáte o nco menším
než biblí bratrská, bez zaátku a konee. fi) Rkp.

oil r. 1-16S we -1. Itýwalý \v Osekn. kdež jej Ualbin

spatil, nyní na Strahou . h) Jiný we. bib. \v \MI.
li. 0. nnm. 5. fol. ^ia zaátku : Tuto se |)oíná

pedmhnva dospiélio (íuidona z oliimny Mezan-

ské na kroniku Trojanskti. ^akon^i: Skonáwá se

Inio kronika Trojanská o lom sbiwnin mst Tro-

janskm a o bojei b. kteréž jsú se st;dy i fi jebo

dob>Ií I. l-lt)9 ped prowodeui welikononíin per

nie Lanrenlium de Tyn Ilor.M. Ti.lna bjla la knilia

r. 1 ll)*> brzo po wynalezení liskaslwí. prawd po-

dobno \v ízni we 4. 19(5 lisln bez alfabeln, bez

knstos a pottí. Dobrowský poelnbowal o roku

lom. domýšleje se, ie len rok 1 l(J8 ^vztabo^val se

na rkp. z nbož sázeno, ale neduwodn. jakž liisrar

a Hanka dokázali. \\\ Oas. Mus. 18J0 sir. 771-

!Semá loto wydáuí titule, bned zaínaje : Jakživoli

dáwné wei nowVnii drulidy zapiidají atd. IVa konci

slojí: Telidy od dobytí msla Trojanskbo až do
narození pá?ia na.šebo Jesu Krista syna božíbo nii-

nido tisíce let a ptmezeítma let. a že již od naro-

zení syna božíbo poínáme )R'C"CL\Vlll, a pro-

lož sectúce la léta w broniadii, telidy od dobytí

Troje až do té doby minido jest dwa tisíce let a

dewadesáte a pt let. Po drulié wyšla \v Praze

r. 1488 we 4. též bez titidc, poínajíc takto: Po-
íná se pednduwa dosplébo muže (íwidona z Co-
luniny z Messanské \v kroniku Trojanskú w tato

blowa: Jakžkoii dáwiié \A(i atd. Na konci: A
tak skonáwají se knihy kroniky Trojanské. Léta

liužíbo tisíeébo l>stélio osmdesátého osméiio atd.

Má listu 240, z nichž jeden |)rázden, ili aiiplných

30 archu po 8 listech s alfabelem podepsaným.
Tetí >\-Adání s promnau mnohých archaismuw

:

ÍJnidona z Colnmny Messanského Lelopisowé Tro-
jan.šlí. lo jest wypsání desítileté wálky Hekíiw s

králem Priamem o obležení, zrádném dob>lí a wy-
wrácení pe>liMvnébo w swl msta Trojjitiskébo

pro králownu Helenu atd. \v no\\ pi-lištní « .Sta-

rém mst Pražském w in_i|»r. Jana Ollmana Jaku-
bowa I. p. 160.3 w 8. twrté wydání od A>ácl.

Kramerynsa w Praze 1790 w 8. podlé tetího, s ob-
noweuim jazyka. I'áté od Krameryuso\\ ých ddic
\v Praze 181'i w 8. Šesté od .Mart. Neureutra u Jar.

Pospíšila w Praze 1843, 8. podlé twrtého.

93. Krouikn o Apollonovi králi Tyrskéni. Pi
rkp. Dalimílowy kroniky od r. 14.Í9 (ii p. rU. Kr-
tiky z Jaden, nyní w museum eském.) >>yšla
množslwíkrát liskem, a tudy welmi zmnna. Na-
lézá se mezi kniliiími od bisk. Oloni. r. 1567 pro-
dáwnli dow (dnými. \V Jindichow Hradci 1733
S. (3 archy), w Oloniaucj 1769 8. w Praze 1761
H. u Karla Jo8. Jaurnycha.

94. W ilfer a Kriselda íGriselda).

\\ rkp. es. museum pi kronice o Apollonowi
( J4.'>9) puk \\ bibl. kižownické w Praze od r. 1.')20

\v 8. též tam \v rkp. z XV stol. we 4. kilež cesta
.Munde\iily i jiné »pisy se nalézají, k. [». žiwot mi-

stra J. Husí atd. a>t\in tiskem také zmnna. W
Praze pod titulem: Kroniky dw o pani Ivrizeld,

kteráž mnoho proliwcnstw í od manžela Irpla. Druhá
o paní I.ukrecii. kteráž pro swau poctiwost sama
se zamordowala. I' K. J. Jauernicha w 8. b. r. (ok.

1760). Opt o sob w Olom. 1779 w 8. Kápis je-

dnoho ^\ydání (\v Kutné Hoe 1802 vv 8.) jest:

Kratochwilná kronika o trpliwé Kryzcld, kterážto

akoli z chudého rodu pocházela, w.šak ale \v kráse,

ítnostecb a trpliwosli mnohé pew \šn\v;ila. >V\ tišt-

na roku bžícího \v 8. (3 archy, bez roku. bez místa).

9,'>. Bnsvlidis a rytí Kudolf. wc 14 kapitolách.

Hkp. u kižowníku we 4. z XV století. \Mz pede-
šlé íslo.

90. Dw kroniky o Slijlfnjíhuri kniželi a pánu

eském •, o Bi unciciliotri synu jeho lež knížeti

eském.
Tyto w geoíTrafickénj oliledn nesmysln a

wšak ne bez poetické ceny bájené románky,

zwlášt St>lfryd má stopy znalé, že we wersích

puwodn psán bjl. Již Prefát z >Mkán()wa w ped-
nduw na swau cestu (w Praze 1.'763) takto o ní

zmiuje: „Protož ti a takowí nech sob toto^ mé
prosté sepsání místo Bruncwíka a kronyky o Slyl-

irydowí, a místo jiných neužitených básní lau,

a rozjímají etc. Rkp. jest we we. bibl. XI. B. 4.

a nowý ^v museum. P. Hankaii wydán |)od titu-

lem: Stará powst o Slojuurowi a Bruncwikowi
knížatech eských. W Praze 1827. w 12. str. 72 nákla-

dem J. Pospíšila. Mezi starší wydání náleží |)od

lit. kroniky ti, |)rwní o Slylfrydu. druhá o Brunc-
wikowi, tetí o >\ last pann. NA Olomúci n Jana
(iuniera 1565 w 8. Pozdji dw kroniky etc. w
Jindichohradci u Fr. Pel. Hilearlnera 1738 w 8.

(3 arcliv), w Praze n Jauernicha w 8. I. 1752, 17()2.

AV Píbrami u J. T. Ilocheubersa w 8. (okolo 1770J.
w Brn b. r. w 12. u Josefy Ilirulowé, w Olomúci
1780 w 8. a jinde asto.

97. Filipa Beroalda historie o nešastné lásce

dwau zamilowanýcli, skrze Jlikiiláše písae hor

wininýth okolo Prahy a .hina Wolfa, w Praze

1507. WC 4. O smutném skonení Gwiskarda

a Siji^ismundy (sic) 1564. 8.

Jest to wlastn román Gwiskard a Gissimnnda (?)
Konáem peložený. Jan (3eška w pednduw k
píkladným eem w I'raze 1579 [)rawí: „Rozumli
jest. že užitenji bude tuto sob moci jeden lí.xiek

peí.sti . nežli básniwé kroniky o 31eluzin , o
Gwiškardowi. a o Emiliji" etc.

98. Welmi pkná nowá kronika a neb historia

wo welike' milosti knížete a krále Floria a jeho

milé paní Biaricefoe, s utšenými fírrurami lol.

s 59 rytinami na dew, 1519 w Praze u Jana

Šnierhowskélio. Po druhé bez rytin 1600 w 8.

99. Kronika o Pcry/oiiotri^ mštnínu ím-
ském, i o synu jeho jediném Dijonydoici, kterak

on sob po smrti otce swého welmi chudickau

manželku zwolii, jménem Brij^idu, a kterak oba

k rozlauení jsau pišli, a jak pediwné zase se

shledali. W Praze u Jauernicha 1761 w 8. w
Ilolomiíci 1770 w 12. W Hoe Kutné u Jiího

Kincia 1736. w 8. (3 archy). W Oloniauci I 781. 8.

100. Kronika o Jotrinianoui^ císai ím-
ském. asto tištna bez roku a místa.

Obsah jest : Andl oblekl se do .sátu toho cí-

sae, a tento neznán j.-^a od nižádného, wclice Ire-



ECKÁ A fiÍMSKÁ LÍTRRATURA. 67

stán byl neštéstíni rozliným, až pak, když se wy-
zpovvídal ze hiíchii, od swiijich poznán jest. \Sy-
šla asto o sol)o i s jiiijnii, a sici': Kronika o Jo-

\\iaiio\vi císai a diiiliá o Kr\/,cld. VV Pio.itiow
II Ka.šp. Aoríja 10(30 \v 8. pak kroniky dw o Jo-
wianowi císai Uímskéin. O Alcxaiidrowi a Liidwí-

kowi towaryších jilio. VV Iloloiiníci 1773 w 8. Též:
Dw kroniky, prwní o Aloxandrowi a Ludwikowi,
towaryjiích sohé wždycky xvrnýcli a w oblieji

welini též podobných, drnhá: O Petrowi kráh' ara-

gonskéin a o neifastiiéin oženéní a diwných pí-
bézí( h jeho, W Hoe Kutné n Ji. Kyncla, w 8.

IVa konci slojí: Bzovins Tom. 13 Annai. ad Ann.

1212 et 1215.

101. Kronika kralochwilná o ctné a šle-

chetné panné Meluziiié. Z nm. peložená od

Dvnjnha i Ryngolu. W Prosléjow ii Kašp. Aorga

1555. 8.(W r. 1 567 prodáwána w OloimícidoAvo-

lením bisk.) W Praze u Karla .hnu rniciia 1760. 8.

Now tištna vv Oloiuaiici 1764 w 8. w Jihlawe

1805. Tento román již \v 15tém století tištn byl

(wiz : Píkladné ei a užitená nanení mudrc
1579 w pediiiluw).

102. Hislurie o krúsae' knžn Magelon a

ndatnéin rytíi Pe/rowi. Wšem milownikfím k

[)Mjemnjšimu leni zízena a oprawena. Wy-
lišlna 1565 \v 8. w Králowe' Hradci (bez roku,

arcliii 6 silná).

Též na Horách Kutnách 1^05 w 8. AV Olomaiíci

17íJ7. W Praze 1793 w 8. W Oloiiiauci u Josely

líirniowé 1780.

10.3. Welnii pkná a pohnulcdliiá a lení

hodná historie o newinn saužeiiii s\v. Pfalc-

hrabnce Geiwwcfé. W Píbrami u Fr. Hoclien-

berjuera 1757 w 8. W Brn 1772 w 8
Pak pod titulem : Historie o trpliwé hrabnce

z Drabantu jménem Cenou-efé. \\ Olomanci 17G7
w 8. tamž u Josefy Hirnlowé 17*^4 \v 8. W Praze

1789. w 8. w .lihlaw 1805 w 8. O pedlané této

historii w. Oddl. VI.

104. Historie o hrabti J<///7V/!0«-í a synu jeho,

kterýžto dwakráte pepodiwn od smrti wyswo-
bozen byl. W Olomauci u .loseíy Hirnlowé 1757
w 8. pak na Horách Kutnách 1801. 1805. w 8.

105. Wtipné prfipowdi, pislowí a psaní

bratra Jana Klenowského nazwaného Paleka.
Rkp. bibl. kapítolní má nadpis: Panif bratra

Jana Paleka; rkp. z XVI století nkdy uRybaiho:
^IrliUuloué^ kteréž bratr Jan Pahtvk pi králi .li-

nn eském iníwal (wlastii rozpráwky o wlipn a
dobroinnosti jeho). .Jan Jiinský, tiska, w pedmlii-w na swiij Tytidá (15(57) iiwádí jeden artikul,

a naz>'\vá Paleka eským filosofem! Sixt Palma
ojjrawil e tchto artikulu a wydal je pod nápi-
sem: Historia o bratru Palckowi, slawii rytíského
lowkii, w Praze 1(310 w 12. Pipsal je Jiíinn
Smrkowi, primátoru w Sobéslawi. Opt w Ber-
lin okolo r. 1756 s nápisem: d\\aiiáct kiislí aneb
iMiikiihi etc. a jinde bez roku a místa. Zpráwa o nm
a kusech jeho stojí w prwním swazeku : PaUivli,

od F. Rubese a F. Ilajniše. VV Praze 1841.

B. ECKÁ A ÍMSKÁ LITERATURA.

106. yiesopowé básn f hájky) s jeho žiwolcin.

Wydány byly brzo po wynalezení tisku, jakž do-
mnno, vv Kutnéhoe, a jakž podlé liter saiidí

Dobr. w Praze okolo r. 14'^7 neb 1 188 we 4. Za-

chowalyse toliko dwa listy z toho vvydání s rytinami
na dew (w knihown Strahowské.) [W katalosfu
kiiiiiowuy hrab. Milrowského zaznamenáno jest wy-
dání od r. 1487 a 1557. Zdali celý exemplá, ne-
xvdomo.| Pak : Ziwot Aeso|)a s nkterými jeho roz-
práwkanii z eckého jazyka a ostatek z nmeckého
do našeho eského peložený. W Prostjow u

Kašp. Aorga, nákladem J. Giinlhera impressora Ho-
loin. 1557 we 4. Potom: Ziuot a skulkowé Aesopa
mudrce znamenitého, co on žíw jsa, kratochxvil-
nélio píis(diil, i také jaký konec žíwota wzal. w
Holomaiíci u Fridr. Miichlhalera 1567 w 8. 1579
též tam hájky pod titulem: „Aezopa kniha s íshvff
lemi a básnmi, též staré fabiile. které také Aezo-
powí jtipisiijí, též nowé abule, smyšlené od Re-
micia, také Aezopowi pipsané, též fabiile Anyanowy
z nminy peložené." Potom: w Holomaui skrze
.lana .Milclithalera 1(309 w 8. AVydání od r. 1600. z
kterého p. Dobrow. nkolik archu ml, zdá se mu
bjti toliko wýbor nkterých bajek. Celá kniha opt
wyšla w Olomauci 1639 w 8. (s obrázky jako
Prostjowská). Ta jest bez žiwota Aezopowa. kte-
rýž ale pro selie n jiných tištn býwal. Též w
Praze u Petra A. Benka r. 1696 w 8' Od Krame-
ryusa posléze: w Praze w 8, 1791 str. 259. Každé
z pedešlých xvydání co do ei a poádku, zm-
nno bylo. Krameryusowo zawírá mimo pcdmluwn,
žiwot Aesopiíw, 4 knihy jeho básní, též také básn
staré, Aesopowi pipsané, potom básn od Remi-
ciiisa složené, a naposledy básn Anyanowy z nm.

107. Luciana I) dwoje rozmlauwání /^ Charun
a PuHmirus. O rozlinýcli lidských stawíeh , a

zwlášl o nejbídnjším slaxvu welikých páníi. b)

Terpsíoii a Plulo. O tch, kteí lidí starých smrti

pro zboží žádají, w Praze 1507 w 4. (20 list).

Pekladatel i wydawatel byl Mikuláš Konú, a to

prwní od nho tištná kniha. Druhé rozml. wydal

prof. .lan Nejedlý w Hlas. 1806 maliko proinnéjié.

2) Kratochwilní spolu i užitení listowé a ža-

loby vlHiihjch a bohahjvh ped Saturnem na sebe

odmnn taužících od Lucyana, eckého mudrce

dmysln popsané we 4. (2 archy) w Ble r.

1520. Z latinského pf-eložeiií Erasmowa w eštinu

uwedeno od Oldiicha Welenského.

3) Rozmlauwání bohiiw pohanských 1566 w
8. [Prodáwalo se též w Olom. 1567. Snad to jest

Koiiáowo dwoje rozmlauwání?]

108. S\s Isohrafa kDemonikowi napomennlel-

ný od Wáclawa Piserhho z etiny peložený.

W pí|)isn Behoi Hrubému ch\\álí eštinu nad
latinu, jakožto etin pii)iiznjší. Rkp. we. bih.

XMl. lí. 13 na papíe w 12. Jiný rkp. tamže WH
J). 38 na 10'/., listech fol. TišlL;n w Praze u Jana

iMorawnsa 1512. Též pod (it. Rc mudrce Isokrata

ad l)eniom'ciim. VV Prosljow iiKašp. Aorira 1558w8.
V\ clesbn\íiia oprawiw istinu, wydal je s latin-

ským peložením: Isocratis ad Daemonicum parae-
nesis de olTiciis, Hieronymo VVidphio interprete etc.

15'<6 w 12. listfi 47. Po tetí Krameryns w knize:

VVeerní shromáždní Dohrowické obce w Praze
1801. Po twrté w Hlasateli díl IV. 373 (181S.)

109. M. Tnllia Ciceroiia a) Laeltits, aneb o piá-

lelslirí., peloženo od ehoe íírubho z Jeleni.

VV Rkp. fol. weej. bibl. od r. 1513. WH. D. 38.

25 listu: též rkp. tamže WH. H. 13 listu 1—58. Ti-

skem wyšlo s latinskýuí textem od P. J. Zimmer-
manna w Praze 1818 w 12.
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t>) husowé hodni poiJiíceiii n jenž zdáni lid-

ské |)>vyí;nji.

Jsíiii «o Vanidoxa CW. a sio. n) Qo jost sliišiió.

loliko jest ilohró. l>) ^V kom šloclielnosl jest. loiiui

nieho/, se iiedoíCiwá. c) AVšiikni niiidií sú, swo-

boiini. d) Že siiin iiiidrý jest I)oli:i(\. |()(1 Hclioie

llrul)t'lu) z Int. I líkp. wer. bil)!. Wll. II. K? w 8.

Tišl.io w HhisiiUli IV. \^X

110. Senekij a) o /tnéini [wiz Lactaiitii Fir-

iniani o prawé poclé boží 1518]. b) kniiiy o

mnitrili. Hkp. \v musmun num. 7G8.

111. Ilerliiilesoiry pníce. Wýlab pekladem

ÍJelioie llruhélio z Jelení z laliny. likp. wei-.

bibl. XVII. L). 38. lislii tí\,,.

C. HISTORIE.

a') Politická.

112. Wálené taieni Táboil inr do Uber r.

1423. Ze staré kroniky eské lišlno >\ Oas.

miis. 182T. III. 115.

113. Krouiíai od r. 1338 až do 1432, kte-

ráž podlé Hkp. kostela ka|)ilolnibo tištna byla

s latinským pieloženim v knize: Seript. rernni

Bob. T. 11. (r. 1784). Z poiátku krátká, po-

lom širší.

114. Letopis ieský od 1. 1278 až do 1337.

Pozdjší rukau pipsáno až do 1507. Rkp. >v

mns. 559. (ebron. Jlartim.)

115. Zápisoicé za krále Zignuinda a jiná

akta icálek liusitsUijvh. W rkp. mns. 742.

IIG. hrátliú eská iiioniha od r. 1388 až

do 1440 w Rkp. fol. kleranž Pelcel ml.

117. BAUTO.SEK Z DKAIIEMC psal ke

swé latinské kronice (1419 — 1443.) mnohé

pibby jazykem ieským (až do r. 1464).

I l«. llILAlilA dkana kost. Pražského 7V/A-

lal k .lann z Roscnberka proti z cirkwe wyobco-

wanéinn Jiíkovi z Podl)rad , králi eeskénui,

(14()G). Rkp. w 4. w bibl. ^ve. XVII F. 32.

119. JOSTA Z UOSK.NBKHKA biskupa

\N ratislawského nkteré punkta neb kusy krá-

lowii Jobann 14(55. Rkp. pap. uc 4. we. bibl.

120. Wšeobecná Idstuvieoú PAWl-A Z I UKA
pro krále .liíbo sepsaná, na (! wkii rozdlená.

Jest wliisln ástka jeho S|>rá\\(nvMy (wiz pídit.).

Kej.starší historie nám k žádné tém polieb ; no-

wjsi, jeilnajíc o císaírh, zawírá nkteré platnjší

nám prihhy. K.nrel IV rlnválen, ^^ áclaw hann.
Poslední jest Kiidriih. Sloh Zidkiiw sice prostý a

nehleilanv. ale BiiUiinem wysoko nadsazený.

121. Kronika o Alexandrotti ^^'elikém , z

latiny [(elo/.ená w newázané reci.

Rozdílná od Ale\;in(liei<ly wc wcrsí h, plná ne-
rliiilných hájek. Hkp. n;i prrg;im. od r. 143.'^. w S.

«e we. hjld. PražsKc- XVjl. Ij. 4 s nadpisem: Ži-
\\()\ welikeho Alexandra macedonskélio, jenž swú
nnldrostí podínani! weškeren swl pod sebe a skro-
lil. Na konii: Tuto se skonáwá weliký Alexander
krále Filipa niíircdonského OKmpiaily králowny,
léta oii narození .syna božího 14.53. .líný rkp. tamže
>ve fni. w .\MI B. G. ísl. 7. udtil; : Nejmandejší

zajisté aeirypl.tí nniií zem a Avody moské etr.

Koiiir : Tak se skoiiáw á x\cl. Alcx.inder macedon-
ský. Filipa krále a králowny ()lym|iiady, a lak ko-
nec, (listn 5,') lol.| Rkp. n p. r\t. z enherka pi
kronice .Martimiani od r. 1445: Tnlo s poíná celá

kronika o welikém Alexandru atd. a má 14G ka-
pitol. Tištna jest s nápisem: hiiiha o wšeeh skiil-

ciecli welikeho Alexandra. \\' Plzni l.">13 \v S. n

.Mikid. Bakaláe.

122. LetopisOMc eešlí. jiiko/.to pokraowáiii

Pulkawyodr. 1340 do 1470 Rkp. (saee. XVII)

fol. wei-. bibl. XI D. 6. pag. 508—555.
123. F\'oirá kronika, totiž pokraowání w

staré od Beneše z Iloowic peložené kronice,

která se s králem Wáehuvem skonila.

Balbin drží za spisowatele jejího Matje Laudn,
ale myln, ponwadž nejmenovaný píiwodce na
swdectwí Landy odwcdáwá se, když o wyjilí stu-

dentu z Prahy rozpráwí. Rkpisy té kroniky ne-
stejn sáhají od r. 1393 do 1412, jiný do 1453,

jiný fxve. bib. XVII D. (5.) do r. 14(i7. Litomický
do 1470. AVratishiwský do 1471. Tiskem wyšla
pod nápisem: Pokraowání kroniky Beneše z Ilo-

owic neb píbhu zem eské od I. P. 1393 až

do 1-170 zlililých, kteréž ponejprw na swtlo xvy-

dáwá J. W. Zinwuermann etc. W Praze l='19 w H.

maj. str. 1(50. Za základ položil xvyfiatel rkp.

weej. bibl. XV D. 6. ale užil i jiných we sxvýeb

lioznameiiáiiích na zadu knihy. Plnji a lépe wyšla
kniha ta |)o(l jménem : Scriptornm Rernm Bohemi-
carnin Tomns 111 etc. Staí lélopisowé eští od r.

1378 do 1527, ili pokraowání w kronikách Pi-
bíka Pidkawy a Beneše z Iloowic, z rukopis
starých wydané. Péí a nákladem kr. es. spo-
lenosti nauk. W Praze písmem Jana Pospíšila

1829 XV 8. nial. pednd. XMII str. 524 nnnio re-

•íistík. Letopisy tyto ze 17 rkj). pracn, rozumn
a sandn xv jedno sestaweny p. Frant. Palackým,
co obzwláštní a bohatý pramen historie eské onoho
wkn poxxažowány býti mohau. ^^'ýjinlek tištn

XV Cas. mns. 1827 III. 115. (Wálené tažení do
Uher.)

124. Zbirka anplnjší z kronik od r. 1312
až do r. 1509 xv Rkp. bibl. kižoxvnické xv 4.

Sbíralel pilný ml wíce pramenu mimo nowaii
kroniku. O Rokycanowi n nho jsau zpráwy od
jiných bislorik posud neužité.

125. Suiiiiiia celé berné králoxvské od klá-

šteróxv a mst. Rkp. w 'museum . 7(57 [xv.

Rozbor. 1842.] Stairoiré král. esk. dle roz-

dlení krajúxv sepsaní. Rkp. xve. bib. XVII

G. 15 we 4. a z druhé ple XV stol.

12G. eská kronika Aenea Syfria ') z lal.

od honáe peložená a xvydaná w Praze 1510
xve 4. s rytinami na dew.
Po druhé pod nápisem: Kromky dw atd. 1585

we 4. od Welcslaviny s Knlhenoxvan kronikau,

opraxvená. Po tetí u Krám. ddicfi xv Praze 1817

XV 8.

127. Sjezd císaské welebnosli xve Wídni

a nejjasnjších tí král Jich Milosti.

1) Acncas Sylvius Piccolomini (1405—1409) pa-

pež |;od jménem Pia II. wclice x\/.fllaný, a

XV djích swho xvku aiiinný. Též xvlasky

peložena. Venezia 1545 xv 12.
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(Pnvní to nowiny eské), w Praze 1515 \v 8.

(ii Mik. Konáe). z lat. Jeana Citspiuiana.

128. Mik. KONÁ psal kroniku ceskaii, o

kfcré Lupá prawí, že jcsl psána se zwlášlníin

saudem a mandroslí.

129. Kronika eská. V oh'\u»: Mnozí lide roz-

umní atíl. Na konci leta božílio 1518 doko-

nány jsau tylo kniliy. .. a psal je Jan Truba,

služebník pánw Nowomstskýcli J. M. i laké

swázai ald. Rkp. w museum num, 7(39.

130. Predmlnwa ze spisu lalinsklio wylo-

žená, co nyní vv mslé Hiin o Turcích na

obecním snmu jednáno bylo, vv Boleslawi 15 18

\ve 4. u M. Kiandyana.

131. Ilíslorie o Kolení a korunowání císae

Karla pálébo ( 1 5 19). W. pol. bist. Welesl. sfr. 79.

132. BARTOŠE písae, o pozdwižení jednch

proli druhým w obci Pražské 1. 1524. Hkp.

wei\ bib. od r. 1601 fol. XVII (C. 4. a jiný

z XVI stol. XVII. D. 5. fol. lislu 298 [o ní

Welesl. w Kalend, zmiuje 9. Ano-, a 22 Marf.J

VV prvvní a druhé knize jedná o k^alo^^ání AAla-

dislawa, o králi Liidwíkowi a synu jciio, zwlášt
o bczpráwnéni aulisku z saužení a trápeiu' lidí uino-

iiýcli w Praze bez winy od spráwciw swtských
a dnciiowních ; w teli knize o nsiinwáiií Ludwíka
jtonioci lidem utijténýui a o zaliyiuití jeiio. 4. Knihy
u wolení Fcrdin. I za krále a skonení hane.
.Vlcxi hlawníini osobami jest Cahera admiiiislrator,

kteréhož charakter žiwe se pcdstawiije. YVfd)ec

historie ta wýhorne psána a tení Iiodnn. Pídawky
k rkp. tomu zawírají: a) O knzi líawlowi^ Wod-
anském nepokojném 1558. h) List starých Cechíi...

obhájci prawdy Krislovvy, též jazyka eského, c)

O kompaktátech, swdectwí o pijímání swálosti

wi'loi)né pod obojí spsolian 1417. d) Wyziiání

wíry starciiw 1575. Jest ledy pozdji opsán rkp.

než sepsán. Též rkp. na Strahow.

133. Kronika eská. O Pražském biskupu

Ondejowi atd. Léta 1207 až do léta 1524
w rkp. Wyšebradskeni. Wiz Rozbor 1842 str.

174.

b) Historie cirktve a náhoíensfwí.

134. Fucherii Carnolensis historía expedi-

tionis Hierosolimitanae t. Historie o tažení ki-i-

žoicém do Palestiny r. 1099. peložena do e-
štiny od Hynka., syna krále .liibo, podlé sw-
declwi Lupáe, neb na rozkaz jeho, jakž myslí

Dobner (Annal. VI. 34.) kterýž ji etl, [Hkp.

ten newime kde se podl.]

135. JAN HL.S.

aj Smíiení (concordia) fnezi arcibiskupem

a Janem Husem. Poíná: Najprwé což knz
arcibiskup s swýnii knžimi a pomocníky s jedné

strany, a rektor i mistr .lan Ilus s jinými

mistry a pomocníky atd. llkp. we. bib. III.

G. 16. str. 97.

bj List odwoláni., lat. slowe appollalio t. od

papeže na nejwyššíbo sudího. Rkp. od r. 1515

nalezl Dobr. w Staré Boleslawi. [Wiz Lit. jeho.

I. 135.J — Ilcm: List veliký pod peetí wšeiio

si)oru mislrowskébo a ped d«nia písai obec-

níma, jichž jest mistr Jan Hus na swdectwí
žádal a zawoial a ped nimi pede wšemi swau

wíru wyznáwal. — Iteia : podal jim swau ru-

kau napsané wíry na lislu poselacím do dworu
ku papeži wyznáwaje atd. [To wše uwádí

Sturm we Srownáui atd. na str. 377.)

c) Listy rozliné k jeho pi-i a uiczení se

wztahujíci. P. Boek jich shledal ke dwadccti

eských. My tuto uwádíme:

rí) List po injpntccdni ; Praliij. Pu. Bóh s wámi
páni milí a misti ! Prosím wás, aby najprwé wá-
žili pi boží X aby knžie stawíce službu, nepe-
káželi wašemu úmvshi. Amen. Rkp. AVíd. hihL pod
num. 4955. fol. 73." [Sace. XV. 4.J Rkp. Bndišinský
vv bib. Gersdoríské |saec. XV. 4.] num. 22 též tam
fol. 51. 147 al). Rkp. kižovvnický vv Praze od r.

1472 sir. 214 ski.

C>) List pi odchodu do Kostnice. Po. Mistr Jan
Hus vv nadji knz a sluha pána Ježíše Kr. wšem
vvrným a milým bratím vv pánn Ježíšowi, jenž
sú boží slowo skrze m slyšeli a ])ijali x ií-iam

epištolám rcliqiiit magister Hus in recessu ad Con-
stantiam, qni recessit feria quinta ante S. Galii an.

Dom. 1414. In Cod. chart. saec. XV. 12. (Boek).
y) Listy se žaláe. [Rkp. vv kižown. bib. vv

Praze we we. bib., w museum a jinde se nalé-
zají.] Zde stfijte:

^ frtj iMistr J. Hus vv nadji sltdia boží wrným wšem
Cechóm, jenž boha milují a bndú milowati. žátlost

swú i modlitbu nestatenií wzkazuji X nesiniem
ieci, by to byl list mój poslední aneb ješt buoh
wšemohiící móž m prostiti.

{i^J M. J. Hus vv nadji sluha boží wšem vvr-
nýtn, jenž boha swého zákon milují a budu mi-
lowati, žádost swú, aby vv prawd a milosti boží

prospíwali X a nasadie swých žiwotúw k smrti

pro prawdu p. Ježíše Kr., jenž dá wám i mn
wnií radost. Amen. Psán list na svv. Jana kti-
tele vv žalái vv okowách w pamti té, že sw. Jan

také w žalái w okowách pro boží prawdu jest

stal, atd.

fyj Buoh s wámi. Mw vveliké domnnie z mno-
hých píin, psal jsem jako bych ml zajlra sko-
nati atd. X Dán list we twrtek ped vigilií svv.

Petra u vveer.

f()) Mistr J. Ilus vv nadji atd. Wrní a w bohu

milí páni, panie, bohatí i chudí, prosím wás a na-

pomínám, aby pro boha poslauchali ald. X 'diy

milý P. buoh s nimi i s wámi pebýwal vv milosti

nynic a potom u wné radosti. Amen. — Psán

list tento wám vv žalái vv okowách ekaje na

z.njtie na smrt otsúzenie atd. X dán list vv noci

s pondlí ped sw. >Vítem po dobrém poslu. liiibro :

Tylo epištoly psal jest vv žalái vv okowách eské
obci mistr j. Hus. Anno Dom. MCCCC XV. [Rkp.

we. bib. XI I). 9. sir. 215—220.]
() Jiný lisí z-c ífiláe posltinij. jioíná : Zdravv ie

a cožkoliwk wymyšleno muž byli vv tewách Jcsu

Krista uajmilejší w bohu, kteréž já miluji vv prawd
ald. |Rkp. we. bib. 111. G. 16 we 4. na listu 84.)

Tiskem vvydán : List z Konstancí knzi Hawlí-
kowi, Jakaubkowi, a Robertowi hospodái swénui,

1459 fol. b. m. Pelcel doinníwá se. že ten spis

nkterým Cechem snad w Slrasburce neb Mohui
cestujícím do tisku dán byl. Dobrowský pak uji-

šuje, že omylem stojí rok ten na nnst 1495. ano
tiskastwí jen o 9 let díwe nalezeno bylo. My
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wv.šclenf toho biulaurnosli zfislnwiijcmc. rii Pas-

sionalu od r. 1495 wjki mnIíííIhí pnMawk pro

kaliinikv lt> li>tii\v mIhv- w nii/. ío riacliazejí:

J. Hiisi iiwot a smrt. miiim ítwfro psáni jelio z

Koslnic knzi llawlíkowi a jiným po>laii'. Opét

11 Tawla Sfwcryna 1533 w 8. Tii poslille od r.

i:)()3 josí ícdin » pistol ji'ho zp žaláo poslaných,

rnvni lat. psaní, kteréž LnIiT wydal pod nápisem :

Trcs [iistolac sanctissimi martj ris J(di. Iliissii e car-

< ( re clo. 1536. 8. jsaii z ešliny peloženy. Též

w auplnjším wydání jeho listuw (Vilend)ersrae

l'>,'<T. 8.) picházejí nkteré ásli. jako intimaliones

a nkterá psaní, která piiwodn esky psána byla.

(llob. Lit. 11. 22^.) ')

(,') List z Konstancí jednomu knzi: Pokoj od

hichuow, spasení k žiwotti alil. To o em w-
domosl, a co jest ped rukama atd. Rkp. XM wku
\v unis.

136. Litleroe VnirersiUtlh sludii Pragensis

de rilibiis et ceromoniis, quae iii ecde.siis ob-

servari siml consuctae. DaUiin 1418, 7 Febr.

Tentýž spis také esky s daluin 1117, 7 Febr.

Zastáwá so w nm oistec , obrazy, swcení
\vody atd. \> rkp. kap. Pražské pi eech Mu-
drcinv. W témž rkji.

:

137. ltjnj kusy kiesranské: Swobodm; ká-

zaní slova božího ; udlowáiii swobodné tla a

kr>ve Kristowy; o knžském zboží; slawowáni

liíciiihv.

(Jsau to známé lyrv ariikide Pražské.)

138. [Siruleiú bratii Í464J „Wydán star-

ším." Jnc. Pede wšenii wciui ncjprwé o to

sme se swolili, aijycliinese spolu \\c wíre pána

Kr. ostihali elc. Exp/, a ke \\kin milost uka-

zowal, a bez aurazu a pohoršeni, co jest na

nm. wšem lidem byl.

Rkp. .\rch. bratr. V. fol. 260— 261. s podpisem:
^Tiluí t(»hoto swolení tento sem nalezl: Spisek sta-

rých bratí, uinný 1. p. 1464. o svvolení týchž

bratí, na eni sau se spolu swolili na horách Rych-
nowských léta swrchu psaného."

139. Mandát krále iValiáše, jímž brati

7. .Morawy wypowdl r. 1181. [Pozdji od-

volán byl] Uwádí Jalet w bisl. br. list 142 "
).

140. Psaní hralrská králi Whidislaicowi —
troje w rozdílném asu wydaná, kteráž i ti-

štna jsau, prwní 1. 1503, drubc 1. 1504, tetí

1. 1507.
|!)oswdiije .lafet na list. 170. Díl psaní flO")

^v íipisu zachowán. >V. Jalet liisl. br. list 102.J

141. Apo/uf/ia ku kr. N\ ladislawovi. W
Normherce wyd. [Slurm srown. str. 139.]

142. Pl artikuliiw — od mistr Pražských

proti bratím sepsaných r. 1503 a kláli >Ma-

1) Depositionofi contra M. J. Hus, ob.sahují mnohé
kusyjaz>kem eským psané. Rkp. we 4. (w Mus.)

2j ástka brati morawskýí h Maliášem wyhna-
ných 8 knzem Mikulášem Slánským do.Mol-
•lawv ne wysthowali . kamž eslí bratí po
Eliá.i Kenowském poslali psaní na|»omínají(:e
jich k stálosti a trpliwosli. což stalo se asi we
dwnu létech (intra hicimium). Odiiid po .šesti

rocích, nkteí i díwe, do Morawy se nawrá-
tili. Regenvoisc. hi.«t. Ec( 1. p. 36.

dislawowi do Budína poslaných, aby kompak-
táta s ("echy npewiina byla. [\V. list neb spi-

sek C. 111.]

143. Pt artiku/íiw bratrských m nbec ^vy-

daných a lišlných (1503) za píinau tch
pli arliknluvv mislrowskýcb vvyšlého psaní

královského proti bratím. [.lafet hist. br. list 11.]

144. Spis fakulty tbeolofrické na universit

Pražské o tom, kterakby se škodné rozdleni

mezi žákowslwem králowstwi eského petr-

bnanti mohlo. (bolí. et lat.) Rkp. we. bib. XI. D.

5 fol. 15 sld.

145. ílandát krále \N'ladisla\va o Pikbarly,

kteí se brati jmenuji, 1508. Inr. My \\\íi-

dislaw atd. oznamnjem tiinto lislem wšem, zna-

menawše, kterak w král. našem eském i také

w markr. niorawském znamenit bliidowé Pik-

hartští se rozmohli X '" ''"<^- Tento weypis

dán jest z desk zemských z rozkázání uroz.

p, staršího Popela z Lobkovic ald. 1545.

Woldicb z Prostiboe na Ložowicích, místo-

písa králowstwi eského. W rkp. we. bibl.

XMl. G. 12. Též XVII. A. 16.

146. Jiný mandát kr. \\'ladisla\va (proti

prwnímu a proti bratím) jímž prwní zkazil a

umoil. [.lafet w bist. bratr. fol. 1 70.]

147. HEITOU (puwodce.Iednoty) sepsal kniiui

o wécech .lednoly bratrské, jejíž titul: Toto

psaní uinno jest atd. [w Jafetowé bist. brat.

list 59.]

148. Kniha Jednoty bratrské zwlášlní a we-

liká, astji cilowána jest \v Jafetow hist. brat.

Akta brati-í — jichž se w Lesn, bratí tí

rozdílných e.xemplárfl doptali. [W. ohlášení

bratí w Lesn r. 1635. str. 47.]

149. Wypsání spsobii a obyejw brati

eských. Zlomek rkp. 3 listy z XV stol. we
4. w bibl. Jlikulowské. (Boek.)

150. Poínají se kniehy ^^'awince Valhj

o nepraw uweném a smyšleném Konslanli-

nowu papeži nadání. S pedmluwau i^^j^ lis(u),

wšebo listu 51. Rkp. od r. 1513 we. bibl.

XVll D. 38. Peložil eho Hrubý z Jelení.

Pitom : Wýklad nebo otewení míst tžších we
Yallowi tamž 2 listy.

151. D. Martin Luler ped welebnosti cí-

saskau i pede wšemi knížaty íše, — k na-

pomenuli jich, odwolati knihy pod jménem jeho

wydané — odpowd dáwá. 1521 we 4. 6

list w Praze.

152. D. M. Lniera pro kterau píinu pa-

pež.'íké knihy spálil. 1521 we 4. w Praze, (w

Holom. u Lyceum).

153. List pana Jana Premyšlenského, kterýž

jest psal ke wšem stawuom, když se byli sešli

do kollcje: o neádu kniském 1521 we 4.

(bez místa) tlaen na žádost Jindicha Špetla.
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154. O puowoda cirhwe swaló w prawd
swalosli jcji. A l&í 1 o piiowodii církwe zlost-

iiíkiiw. A pitom o piiovvodu sliih i lídiio obojie

cirkwe, A lak i o jiných wéccli spis tento

luinii jest we jmcnii pán etc. Na konci stoji

:

„To až poUid bud o puowodu jednoty bratrské

i ádu knžského pi ní. 1522 we 4. A— K
po 8 listech. L jich má 6. (u Styrsy).

Polom vv Králowci |)od lýiiiž nápisem w poka-
ženém pia\\opisu : O piiowofhi <ierk\ve swaté atd.

nyní wiiow ten spis l)ez promny \v celosti, jak

od pedkii sepsaný byl, s pomocí boží sem pe-
tisknaiiti dal nákladem mým k ijolšciií ostalkiim

j)raliím eským (chnzenýin a po ci/.ícli krajiiiáih

rozptýleným, bohn wšak wérnýni a milým do rn-

knn podáwám petisknutý w panowání Mozkow-
ském 1761. iNa konci: Wytlaeno w Králowci
1762 u Jana Fridricha Driste! W 12. sir. 2,'S2. W
prídawcích od str. 220 do konce wyprawiije wy-
dawatel lan Schlerka (Slerka) swé píbchy, že jsa

prawý Cech z msta l'oliky, wynený emesla
emenáského wyšel dvvakrát na Slezsko a tam ká-
zaní ml, ai)y jednotu bratrskan zkísil, ale od ziýcli

lidi z neslýchaných híchíiw a blndíiu' osoen a od
wlády pruské ze zem wypowdín, že do Polska

a odtud do hrálowce se podal, zde w nejwtší
chudob žiw jsa, a wšak pece mimo Itito knížku
již i postillu do tisku pihotowenau maje iíd. IVa

stran 244 jednu ze swých perorací taklo podepsal:

Datum w shnvném panowání Možkewskim dne 22.

Februarii 1762 na behu Moském sebsauo mau
wlasny rnknu Jan Schlerká. (sic.)

155. O ustanoweni sluiehníkw církwe. Pnrg-

niistru a radd.. msta Prahy, hlawy král, e-
ského Martin Luther w Wittniberce 1523 we
4. A — F.

Jest to onen list Luteruw k slawfím eským 1522.
15 (3erwence, o kterém prasví Balbin w swé Epi-
lome, sir. 5^6. haec epištola typis edita Bohemice
nmltum attulit tnrbarnm.

c) Z i 10 O f O p is y.

156. Spis o nlrpení M. Jana Husa w Kon-
stanci. Inc. Ud narození pána .1. Kr. milého po
tisíci po tyech stech patnáctého léta, když
jest ten zbo Konslaiiský, po jetí M, Jana Husa
w žaláích, av nichžto držán jest byl a sedl...

X • • • Slíd žiwé i mrtwé požehnaný na wky
pro nás hi-išné ukižowaný J. Kr. pán náš milý

Amen. Hkp, u kižownikí w Praze (XXII. A,

4.) od r. 1472. str. 3(57—400. Podobno od
Petra z Mladnowic složený, kterýž jakožto

notár .lana z Chlumu w Kostnici oitým swéd-
keni Husowy smrti byl.

Dle swdeclwí Lupáo-.va tento spis w eských
kostelíeh ítán býwal, protož nachází se, jakož i

žiwol Jeronýma pipojený k Passionalu tištnému
r. 1495 jako záw-íek (w nkterých exempláiích).
Na ten se potahuje w Indexu znamení IN. 14. a O.

3. Též pro sebe wyšel w Praze ir)33 w ^. u Pawla
Seweryna, též bez roku (1600) u Sixta Palm v. (D.

Lit. II. 248.)

157. Ziwot M. Jana Husi a M. Jeronýma;
pipojena epištola Pog-gia Florent, o smrti mi-

stra Jeronýma echa a — f. po 8. W Praze

1525. [Wýtisk bez lit. u Boka]. List Poiraia

též pi kronice Wel. 1585, pak w Arcii. Oes. III.

198.

158. [O umuení M. J. Husi] Inc. Znanie-

naw, že mnozí mnohé wci o položení si. pam.
M. Jana Husi psali sií jinak, nežli se jest pi
nm dalo atd, expl. od wrných shladili chtíce.

Hkp. Wide. 4524. ol. 45. s podpisem : A
tak se skonáwá položení o umuení slawného
kazatele prawdy boží M. Jana Husi atd. A ty

wci swrchu psané daly sú se I. 1415 w so-
botu w ochtáb S. Petra a Pawla apošloliiw.

Ibidem 4557. fol. 125— 139 (prawopisem Hu-
sowým),

159. Zpráira swédka oitého, co se stalo

I, 1415. w Konstanci,

Zpráua ta w bibl. Bandu., na 11 listech w 12. psaná
w Xy století, rozdílná jest od naped doten, a
tém celá ze psaní Ilusowých o sob wytažená.
Poíná: L. 1415 já krátce sem položil o tch w-
cech, které sú se staly w zemi šwabské atd.

160. M. Jan z PRÍIÍRAMI (1430). Tu-
to se wypisuje ziwot k/iézi Táborských , o;l

jich poátku až do lohoto léta, Inc. My kn-
žie a kazatelé i jiní echowé wrní , SAvtšti

i duchowní, eského jazyka milowníci snažní

a Hstawní, nemohiíce trpti wíce toliko blu-

duow, , . X- • • H, tudiež neclný Matj Lauda s ji-

nými knžími Táborskými té wiee se proti-

wiechu a powstawše ji odpieráchu, a zeje obec
tu wieru seznala, hnwiw žehráchu.

iMs. Tebo. A. 16. iu 4. sec. XV. fol. 44—83.
161. KllASOXiCKÉlIO Waw. Spis o Ve-

ných, obwzlášle jednoty bratrské. (Boek) w
Jafet. f. 79.

162. Wýtah z žiwot papežuw, kteréž se-

psal Platina k wyswtlení Vally od Hnib. z

Jel. Rkp. Ave. bibl. XVII. D. 38,

163. Pamphila mládence rozpráAAka o Ser-

ciapelletowi písai obecném, av Praze 1514.

AV 8. (n Mik, Konáe),

164. Žiwof Mahomefa a bludy jeho. 1408.

w 8. AV NoAvém Plzni. 4 archy od Mikul. Ba-

kaláe tlaeno.

tO M e s f.

165. Kronika Táborská až do r, 1443. lat.

i esky, na niž se av bratrských spisech astji
odwohÍAvají.

[Latinský exemplá se zachowal, eský wšak po-
sawad neznámý]. Sepsal J. Lttkairec^ pokraowal
Mik. 5 Pillihinoírn biskup Táborský. (Boek)

166. Zízení msta Hranic (w Moraw) od
r, 1522. s pídawky r. 1564 a 1568. Hkp.

sauAvký fol. 20 list (Boek).

167. Dopisy Domažlické (1450— 1509). Ti-

štny w Arch. esk. IV. 230. — Zápisy Do-
mažlické (1404—1526;, tamže 236.

168. Registra urbárni zboží mstu Táboru
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iialžejicich. Z XV století we -1. RIvp. u P. Bro-

žowského z Prawoslitw (nyní w Tábore).

169. KnitUii kioiliixti o Knilowe ///Y/(/c. Rkp.

obsiiluijii pihhy od r. 1288 až do r. UíiO

iiejwice Hradce se lýUajici,

(\V. Pelzel Vorl>en(lit zii LebeiL-gCíili. K. Weii-

zíl>. Th. lí.)

170. I)u\Mii zpniwa i /oz-p/í/V no\\t'bo a sta-

rého ílést Piaishýck na poiálce \V Mokii.

Tištno z rkp. Dcciiiskeho w as. imis. 183(5.

lil. 209.

171. Piithy iiišfaiifi fíii(ljoirski)cli s pány

fíoseiiberskýnii w XV stol. Tišloiio w Oas. nuis.

1831. 111. 284. h) Pie Racka Kocowskeho s

Dudjowskymi (1472—1481). Arcli. esk IV.

sir. 04 sld.

172. Potwizení trýsad Nowciiui Mésiu Prai-

sliéinu od Wladislawa. Z rkp. kap. Pražské e-
sky a latinsky r. 1401 (snad 1471?)

173. Sunima iiileírra Bertiae reg-alis, Snmma
berní mst a klášteruw zem eské. Rkp. we. bib.

XVII. F. 49. num. 5 (7 lat.) z XV stol. Též

XVII. C. 22. num. .5. ct XVII E. 4. num. 1.

174. Zpriura o rozliných wcech wps/í/ Pri-
skclio. W rkp. we. bib. XVII. F. 49.

e) Rodúic, hraduw a panštící.

I7.T. Pfnvod pán Ilaiiffwicú z Biskujiic od

r. 1450. we 4. (ciiybi tiliil) >v inucnm.

176. Poznamenáni rodíur pai/ských pod je-

dnau léta 1504. Wiz Talembcrskau kniiui list

383. Rkp. mus. N. 160.

177. Archiv Pernšteinsktj \. wsechny listy na

rod a statky Pcrnšleinské se wzlahnjici piln

a úpln piepsali dal NN ilém z Pern^teina \y registra

ili knihy nazwané Pernšleiiiské, kterýchž se

dnes twero obsahem tém od sebe rozdílných

zachowalo. Rkp. XV stol. (Boek).

178. Poruensfiri a kodicil ]yiléma z- Pern-

šteina [nejwyššího hofmistra král. eského f

1520J od r. 1516. w puwodních listech za-

chowalý. (Obsahem historickým pro Cechy a

Morawii wzácný). Opis u p. Boka,

179. Pana Wojtecfia 5 Pernšteina ziizeni

o spráw hradu a panslwí Polenšleinského i

Litického okolo r. 1525, Z rkj). archivu Par-

dubského tištno w tas. mu.«. 1&.S5. str. 209.

160. Charakteristika p. Bohuslaira z Siram-

berka a pani Maíjdalinj Šwamberské z Sellen-

berka. Rkp. we. bib. z polowice XVI století.

XVII. E. 19. Tištno w as. mus. 1830. III. 207.

O fi fi d ii w.

Iftl. .'irika IMlO.STK.JOWSKKflO Notnle

bohabojným pannám u s\v. Anny. 1511. Rkp.

we. bib. XVII. E. 20.

182. Poíná se ehola sw. Augustina duk-
tora slawnélio. Tyto wci prikizujem drželi tm,

jenž jsii w kláštee ald. listii 10 w rkp. we.
bib. XVII. F. 14. na pertram. we 1.

J:<aii to prawidla klášlerníin pannám daná k. p.

jaké rautho mají nnli. jak zrak zdržowali od smil-

néh(» wzozieni atd. Také lištno r. ITiDO (V)

183. Poínají se uatanoirenie sw. Dominika

(též klášterním pannám). Ponwadž z rozká-

zanie eholy pikazuje se jmieli srdce jedno a

duši jednu w hos|)odinu atd. Jedná o úadu
kostela, o poklonách, o postech ald. list 2(5.

W témž rkp. we. bib. XVII. F. II.

Jiný rkp. tainže XVII. (í. 24. na per;iain. we 4.

b. r. (na desce od kniliwazare stojí r. ir).'59) jest

opis tolio samého s promnami nlUeiými, zwlášl
jazyka. !\a píklad na iin''i(o z-iHcilírniliirt: se niili

w hoením na pokrají psánu : nedbanHir., tulo již

nedhofe.

184. Anny (sw.) klášter w Praze. Rkp. we.
bib. II. A. 13. num. 1 pasj. 25 s(|. Pozname-

nání pijmu a wydání téhož klášlera w rkp.

we. bibl. XVII. I). 27.

185. Crumloria (Krumau) Documenta mona-

stcrium monialium Clarissaruni concernentia An.

1503—1521 fol. esky II. A. 12. num. 5.

pag. 343 — 350.

180. yinetiky (sw.) klášter w Praze. Listiny

t. kl. sw. Kláry od r. 1359— 1404. Rkp. we.
bili. II. A. 13.

187. Registrum robot a poplalkúw nkterých

wsí klášlera Chotéšowského. Rkp. wku XV.

fol. we. bibl. II. A. 7. fol. 20.

188. Wýsady a listiny kláštera kanowtiíkuw

regulárních w Teboni se týkající, opisy eské

(mezi latinskými) od r. 1430 do 1522. wpo-
zdjšícii pepisích s. a. sace. XVIII. fol. XV. I).

4. p, 53 squ.

D. ZXAJIOST ZEM A NÁRODU. .

189. Sepsáni krajtc, mst a wesnic, w kte-

rých má sedno býti k berní králowské wybí-

ráiií. W rkp. we. bib. XVII. F. 49.

190. Mapa eské zemé^ ku které Mikuláš

hlaudian (dle domnní Dobrowského) jsa w
iNiirnberku wydáwáním swého herbáe (1517)

zamstknán, formy ezati dal. Štíty eských pá-

nnw a prnpowdi rozliné jsau jí za ozdobu.

U jména Mikuláš Klaudian stojí r. 1517. pod

štily ale 1518.

Nowé wydána péí J. Kraybirha pi historii Bí-

lejowskélio w Praze l'^16 u Fellerle.

191. Denník poslu krále Jiiiho ku králi

franskému Ludwíkowi XI r. 1404. wyslaných.

Z rkp. archivu Budjowského tištn w Oas. mus.

1827. 1. 40.

192. Popsání wýchodnich zemí, kteréž w la-

tine wyhotowil Marco Pólo *), do eštiny pe-

1) Benátcan, který žil u dwora Knhlai-Kliana (1269

kw.) a projel wýchodní Asií, Cliiiiu, Tliíliet,

\Výili. Indii, mnohé o.slrowy a ást wých. Afriky

;
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ložciio, W rkp, (s 3Ian(levillau) \\e 4. w imi-

seiiin slol. XV. IViim. 563.
Na konci |j.siíiio : Dokonal jsem s ho/A pomoci

knihy tyto, jenž slowú .Milion Marknsowy z i5e-

nátek, jenž zpiwii tyto wci popsal o obyejích a

[)oložeiií krajin na vvýciiod slunce a jsan ilokonány

a psány na Letowicích w sobolu po swalé Marka-
rcl. Opis jest z polowice Ifi století, ale peložení

eské niže býti starší. Scsláwá ze tí knih, a každá

kinha z uícc kapitol. Jest \vrnj.ší než Mandevilla.

193. Ltca z, lioimitúlu a Blatný pulowáni

skrze Nmce, Ang-liany, Franky, Španiely, Por-

Uitraly a Wlacliy r. 1465. do 1467. Lewtenlo

byl bratr Johanny krále Jiího manželky, kte-

rýž Enropu západní s nábožným anmyslem sjezdil.

Priiwodíí jeho Šašek (z Mezihoie) rytí eský',

co se mu pamti hodne'ho pihodilo, w denníku

s\ve'm zaznamenal. Stanislaw Pawiowský pe-
ložil tu cestu do latiny a wydal vvOlom. 1577.

w 8. esky nikdy ne\A'yšla. Nmecky od .los.

Edm. Horkého w Brn 1824. 2 dily.

194. Jlartina Kabálaika z Litomyšle cesta

z ech k Jeruzalému a w Aegypt. rkp. we 4.

knihowny kapifolní.

Aastíuipil ji w Beznu 1491, a nawrátil se 1492

w Listoj)adu, jakož na konci poznamenáno. Proež
chybn Ree;en\olsciiis iidáwá rok 1491, jakožto rok

pruního tisku té cesty. \A'ydání od r. I,"vl8 cituje

handid w Bolí. docla. Dobrovvský drží za prwní
ono od r. 1542. Mimo to wyšel \v 1.t77 n Daic-
kého (5

'/^ arcluiw). a stojí w Indexu na str. 22(3

pod nápisem: Putowání atd. Potom w Oloniauci

1639. w 8. u Hradeckého, a w Praze 1691, 1708,

w 8. i asto bez roku. W ndadžích wydáních již

nniolio zmnno. Kabátník, eský bratr, pntowal na
antraly Jednoty, aby i)odobnéiio náboženstwí k swé
jednot a sekt hledal. Sám neuml ísti a psáti,

a prolož mu tu cestu napsal Adam Bakalá, m-
.šf.-Hi a notár w Litomyšli. Odtud mnoho omylíi, n.

p. Acfiypt mstem jmenuje.

195. Popsáni sioatých íhisMv zaslíbené zemi,

u 3Iik. Bakaláe w Plzni 1498. av 8.

Obnáší asi dwa archy, a jakožto peložení jest

menší ceny nežli Kabálníkowa cesta.

196. Traktát o roz-Uných národech^ bydlí-

cích w Jerusalem a we wýchodnich zemích.

Jest pi žiwot Mahomela, kterýž wydán u 3Iik.

Bakaláe 1498.

197. Krátká zpráwa o deicíti rozdílech kre-

sfanir z traktátu Pefra z Braitenbachn^ stojí

po Kabálnikow cest wydané r. 1577.

198. Hemana lERXÍXA Z CIIUDEXIC
pnxe/slirí do Constantinopole.

jZpráwu dávvá Pelcel w pedmluw k cest AVra-

tislawou
;

pak w knize Abbildungen bohm. nnd
máhr. Gelehrten 1775].

psal w zajetí (1295) swan cestu podobno la-

tinsky, kferýž spis do slarobenátské, nkolikrát
do italské, do franské a z italského do laliny

l)eložcn od Franciscliina Pipina zBononie 1320.

3Inohé z podiwných z|)rá\v toho herodoticky

putujícího spisalele polvvrdily se nowjším sw-
dectwím. (Wachler Lit. II. str. 242).

199. Putowání k boUmu hrobu do Jerusa-

lema, kteréž wykonal JAX Z LOBKOWIC a

na Hascnšlein s prwodim swým Dticliem z

Gulenšleina , wyšed z Kadan r. 1493 a sám

starorylískau wrau sepsal okolo r. 1505 P»kp.

od r. 1515. we 4, we weejné bihl, XVII A,

13. Ave 4, a mladší opis z nho w Lohkowické

kniliown. Tištna byla \\ eské Wele r. 1834.

od p. Celakowského.

200. Spis o iiowých zemích a o nowém
swl. W Plzni u Bakaláe 1504. w 8. li.-^tii *^.

E. FILOSOFIE.

ci) Mrawné spisy.

201. Tinácte šprochutc wajowskijch (^Weide-

spruch t. mysliwecká propowidka).
Z rkp. Pražského pod nápisem : 1467 post Jo-

hannis (t. toho a i)oloní dálej Jošt biskup Wrati-
slawský poslal králi Jiínni tyto kusy atd. Tištno
Ave Wídni w Prwol. pk. umní r. 1814 na str. 63.

202. Traktát o tyech hknciiich ctnostech.

W rkp. Pelclow stojí po Mudrcích s tímto nad-

pisem : „Knihy o tyech ctnostech základních,

totiž o opatrnosti, o skrownosli, o síle a o

sprawedlnosti."' Rkp. musejní N. 768. má ná-

pis: „O tyech ctnostech stžejných.^' Kniha

ta byla u welikc wážnosti, a Avyšla tiskem po-

prwé pod jménem: O tyech stžejných ctno-

stech knihy, w nichžto mnohá nauení píkladná,

kterak dewní knížata a lidé powýšeni sami

se a sob poddané ádn sprawowáchu, wypi-

suji se. Poínají se takto : Prawí Salomaan atd.

Na konci : Kroniky ímské o tyech ald. w
Nowém Plzni od Mikuláše Bakaláe 1505. av 8.

Po druhé tamže u Jana Peka r. 1529. aa- 8. s

nadpisem: Wýborná a užitená kniha o tyech
Aveejných neb stžejných ctnostech. W Praze

1558. A\' 8. [Jsau to (piatuor virtutes cardi-

nales stoikuAA': prudenlia, temperantia, forliludo,

justitia , dle udání jednoho rkp. ze Seneky].

203. Joaniiis S. monita salutaria, lat. et bo-

hem. Na konci: Explicit libellus bonus et ulilis

JoannisS. per manus rectoris in Gelz 1416. .Ms.

bib. Univ. Xí. E. 7. fol. 114—121.
204. UKIIOÍl IIUUBÝ Z JELENÍ.
a) Františka Pefrarchn Poety a Avelmi zna-

menitého a dosplého muže av Avýmluwnosti

kniehy dwoje o lékaslwi proti štstí a neštstí

totiž proti libým a nelibým Avcem. A nejprwé

na knihy prwní, av nichž se o štstí to jest o

šfaslných nebo o libých Avcech rozmlúwá. —
(Na konci); Tylo Františka Petrarchy kniehy,

kteréž jest pan ííeho Hrubý z Jeleni av now
z latinského jazyka av eský peložil , jsú w
slawném Starém mst Pražském Avylišlny. Léta

božího tisícího plistého prwniho. (1501) w.

fol. díl I. 234 sir. po 2 slaupcích. Díl II. str.

260 po dwau si.
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Jest to ritrnr.-liv do n-iiifdiis nlriiis(|no foilimao.

.škoda žo itid.skt- iiásni- lolio poily iu'|>h'l()/.il hiid

Jlrnliy l)iMr kdo jiiiy. jf/l" liitiit.sk spisy rtlnircho-

\vv cny didi-ko iiitiiší j-»:iu. (NV;it lil. Handl). II.

b) .lanu .loviana Poutaná ') knihy o sla-

tcnosfi >v.nU'ín ald. od Heli. Unihého 7, Je-

kiií peloženy 1. lat. rkp. weiej. bihl. XVII. E.

^^^^. od r. 1511. we 4. Byla ta kiiilia pipsaná

Kláli .Mfonsu z Arraoronie. Wydal ji tiskem P.

,1. ZiinuuTinann w Králowé Hradci 1819. \v 8.

(ušla tisku 1S20.) str. 140.

c) .lana .lov, Ponlaiia patero knih o poslu-

šensliri k lUtherlowi Sansewerinowi, Salernilaii-

skemn knížeti, od leliož .Itlenskeho 7. lat. pe-
loženo w rkp. >ve. biUl. od r. 1513 pod sio^nat.

XVII. D. 38. list 87 Vo, pedniliiwy 2 listy.

(/) Téhož Poutaná knihy o dohroiinnosti k

Hutiliowi Zcnonowi, biskupu s\v. Marka. W pe-
dešlém rkp. na S'/4 listech.

e) F. Petrarc/iij Rozmlúwánie mezi nuidrcem

a nedoukem o prawé niiidrosti. ^^' rkp. we 4,

we. bib. XVII. F. 44. Tišt. w Proslejow u J.

Gunthera 1551. w. 8.

f) F. Peírarchtj na knihy epištol jeho bez

titulów pednduwa, >v nií. pMiuu klade, pro
epištoly tchto knih od jiných oddlil

;
pak

epištol fpsani rozliných) šeslnáctero na 31 li-

stech. W rkp. we. bib. XVII. D. 38 (od r.

I.j13). Peložil Heiio llniíxj z .klení. K tomu

njleží: \Nyloženi tžších míst z Františkowých

epištol, lišili 12 Vo- Dále lam nachází se téhož

Petrarchy Kpiitolu k Ilannibalutri, biskupu Tu-

skulaiiskénui o lakomslwi. listu 5, peložením té-

hu/. Hrubého. Epištoly Petrarchowy o bíd a

zdirLsti, w rkp. bib. we. XVII. F. 44. num. 2.

205. Marnotratných zrcadlo. 1503.

20G. Tento truUUtt jest o mládenci^ kterýž

jsa w štstí zpýcbal a swéwoln wpadl w ne-

štstí, slowe Pán Radij. 1505 w Praze u Bí-

lého Lwa WC 4. 28 listíi (s 19 rytinami na

dew).
207. IWníeni z mnohých fifosofiiw a doklo-

rúw písma sw. wybrane. .lakož prawí Saloiniíii

w pislowích milosrdenstwí a prawda osl íhají

krále ald. X l^on^c cliybi. Bkp. we. bib. X\'II.

F. 12.

208. Maffeii Werjia Landenskeho, poety welmi

slawného k Euslachiowi na knížky swé o prawd
pedmluwa : AV; konci: .Skonáwají se knížky o

rozmlauiráni Hlíilefa s prnirdau. Tišt. na Hoe
Oliwetské (w Litomyšli) 1507. Pawel z Mizi-

iíí. w 12. A- D2.

209. yienea Sijlria Poety o ifésfi i diwný

1) >*Br. 1'126 w rerftlr). f ir)()3. historik kraso-
rcrný, kanclé Ferdinanda krále Aeapolitan-
ského.

i užitený sen; pipsán nejwyššímu sudímu Wácl.

Kolowratu, od pekladatele a tiskae Mikul. lio-

náe z llodiškowa. W Praze 1510 w 8. (u

Matky Boží na Lauži).

210. O smrti welmi wtipný, potebný, uži-

tený, tž i hrozný spolu i kralocliwilný Irak-

tátec, w Praze 1516 w 8. u Konáe. W ped-
mluw stojí : Zeptášli se, kdo to složil, powí

tob Pawel WAMS, Druhé wyd. w Praze 1580
u Daicklio, 1013 w 8. lišili 16.

211. Peutšoiiá a mnoho prospšná kniha

Kiaziuia Ilolerodanisklio o Ptijtii-i ki-esfanském

1519 w 4. listíi 127; w Ble nákladem a péí
Woldicba ^^'K^E^SKK^O z Mnicbowa.
Po druhé w Praze 17R7 w X. od Procliázky

fhcz wýkladu Weienského). .lest to Miles iiri-

stianus od Weleiiskélio peložený a Janu Špellii

z .lanowic pipsaný.

212. Dwa listy Marsilia Ficina ^ *) prwní

o powinnostech lidskýcii wšelikého stawu, Che-

rubínu Ouarípialiowi ; druhý kardinálu Bafaelii

Riarowi o powinnostech praelatw a knížat, 16

listw w 8. (bez roku.)

213. W tomto sebrání o tchto wcech
poádn se pokládá. Spis wlipný Marsilia

Ficiiiské/io^ kterak prawda k kardinálu Riarowi

pišla o úadu kardinalském wyprawující mu
etc. Dwanáctera sprawa boje kcsfanského od

Jana Piky hrabte Mirandiilanského. Dwanáctera

zbroj rytistwí kesfauského. Dwanácte powah

praw milujícího, (t. boha,) 1520 w 4. w
Ble, 2 archy; od Oldiicha WKLKNSKÉlK).

214. O poiriunostech a pikázání Bkp. od

r. 1523. Poíná: Pán buh wšemoiiaucí cht
lowka slwoeného, padlého spasili atd. We.
bibl. ?

215. Mrairišfko^ w kterém mnohé píklady

z historií o cnostech a neprawostech se wy-
prawují. Bkp. u Lupáe in Coronide str. 1 1

.

Dohrow. doniý.šlí se, že to snad není jiné, než
Ilorekowání sprawedlnosti, do budami periody pa-
dající. (1547.)

/>) Politické spisy.

216. Hádání pmicdij a lit o knžské zboží,

okolo r. 1467 sepsáno, a wydáno w Praze

1539 fol. u Seweryna mladšího.

IVa prwníni listu slojí lilul : Kniha urozeného pána,

pana Slilwra z, Cimimrka a z Towaowa elc. kte-

ráž jest oddána slawné paniti nejjasnjšímu králi

Jiímu elc. (Erb) Léta božího tisícího pctislélio

Iridcálého dewátého. (\a druiiéiii listu): Poínají

se knihy Hádání pra\vdy a lži, o knžské zboží

a |)aiiowání jich etc. (^a konci) Od narození Pána

Spíisitele Ježíše Kísla tisícího etc. Obsahuje sUar:

1) Marsilius Ficinus z Fluronco (1433 — 1499) wy-
soce zaslanžilý o Platonickau filosofii a o wzbu-
zoiií nira\> nho .«ianioslalnélio myšlení. (M achlcr.

Lit. II. sir. 211).
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1 1 íiiípisfi a šlílíi, text CXXXI lisld, mimo rcgistiík.

Mnoho rytin na (liovv. Kiiilia ta králi Jiííiini pi-
psaná pro ntsené seslawení myšlének a zwláštní

jadrnost a wýtenost jazyka tení liodna jest. Co
do skládání swého a twárnosti, náleží mezi romány.

217. Wíklaw WALEOW.SKV zKnžmosta
sepsal knihu : o nercAlech a lícomornosti k. . .

na konci klerž radí .liiínm králi, aby komitak-

lát chránil, ale knži do rady nebral.

Balhin prawí o ném : Dnos tractatns edidit Ly-
rambeo elle plenissimos, qnam eleffanter, lam virn-

lente srribit; ale Lupá, klerý o 100 let díwe jej

etl, prawí: ipsum et ingenii acumine et prudenlia

ptM'spicaci, ct jiidicii acrirnonia valui.sse.

218. PAWEL ZÍDEK, .sepsal na žádost krále

.liílio Sprátcu králowskau neb Sprawownn, kte-

réž dílo skonené \\ 1471 sestáwá ze tri dil

a) o powinnosttch krále z ohledu na obecné

dobré : b) z ohledn sebe samého ; c) z historie

wšeobecná od poátku až na jeho asy, w kte-

réž zhusta ukazuje , eho král warowati se,

a eho pidrželi se má.

O smlosti jeho swdí ona prpowd : pastucha

lépe opatí swé stádo, nežli Twá Welebnost swé
králowstwí. llkp. zaehowáwá se jeden pkné psa-

ný vv knihown kapitoly Praž., druhý od r. 1656
we wepjné bihl. XVII. D. 11. fol. a jiný vv Raj-

hrad od r. 17.50, kterýž Bonavenliira Pitter ^ w
Bewnow opsal. A^'ýtahy z knih tchto \v Cas.

-Mns. 1827 11. 44. III. 113. IV. 90. 1828. I. 101.

219. Radu králi .liinui o zlepšení kupechrí

w echách. Rkp. w Jind. Hrad. od 1. 1465.

Tištn w as. BIus. 1828 III. 3. s úwodem

p. Palackého.

220. Sebrání z kronik eských k wýstraze

Mrných echiiw nepochybn ped woleníni

Jiího. Rkp. w 4. u P. Cerroniho.

221. Bohuslawa z Lobkowic a z Hasenšteina

list panu Petru z Rosenberka, nejwyššimu hejt-

manu králowslNVÍ eského (o spráw králowstwí).
Psán byl okolo r. 1497, a peložen od ehoe

Hniliého 1. Jelení, mezi jehož peloženími w rkp.

1513 weej. !)ibl. XVII. D. 38. na 26 listech stojí.

Tiskem wyšel od J. W. Zinimermanna w Praze
1818, 8. str. 76. Porow. Rozmlnwa o eském listu

p. Boh. z Lobkow. ku p. Petrowi z Roseuherka
od Miná. duch. Cas. iMus. 1831, 421.

222. Prokopa rodem z Jindichowa Hradce

otázka, slušíli kesfanóm mocí swtskau newrné
neb bludné k prawé wíe pinucowati. 1508. \v 8.

Na pedposledním listu stojí zpráwa: Toto na-
psánie uinil jeden dobrý lowk w nadji, jmé-
nem Prokop , rodem z Jindichowa Hradce, pod
poslu.šcnstwím ímským, a to tehdy, když z mst
a zwlášf z Klalow wUiskli bratí, a on lítost

maje jich, jak s nimi nakládají, jako i jinde wšndy,
myslil, zdahy komu neznnjíciemu srdcem boha a jeho
prawdy spasitelné , napomohl ku poznání toho i

sebe, a z poznánie, aby inil pokánie, což zlého na-
dlal etc.

223. Jana Antonia Campanského "') Knihy

1) Jan Anton. Campanus (nar. 1425 ? f 1477) wá-
žcný eník a básní swého asu. (Wachler
Handb. d. Lit. II. str. 209).

I o tom, kterak má sprawowán úad býti, od e-
hoe Hrubého i Jelení peloženo (z lat. de

re^endo magistrálu) w Praze 1513 w 4. u Jana

Smerhowskébo, 1 7 listíi).

W rukopisu sauwkém fweej. bibl. XVII. D. 3*^.

lislu 10'/, od r. 1513) jsau k \\yswtlcní ti píslo-

wí Erasma Roterorlamského pipojena (Posp.š po-
wlown; Práce Ilerkuiesowy ; W nocirada) Iístú7 ')•

224. Joviana Poutánu knihy o králi w rkp.

we. bibl. XVII. D. 38. od r. 1513, pelo-
žením eh. Hrubého z Jeleni, lislúw 17 '/o-

225. Napomcnulie, kteréž jest uinil Juslinia-

nowi ciesai nestroje se k nmu yif/apetus jáhen

nejswtjšiho božího welikého sboru, kteréžto

napomcnutie jest na dwa a sedmdesát dilów

nebo kapitol rozdleno. A hodí se také na

mnohých místech i msta spráwcóm z tchto

dwií píin : Aby oni wdli jak kráeti po

wyššich swta spráwcich, neb jíií k tomu za-

wázáni, a jak se k nim mají spráwcowé wyšší

zachowali. W rkp. we. bib. XVII. D. 38.

list 10. Peložil Hrubý z Jeleni (1513).

c) Wychowací spisij.

226. Mrmrné nauení^ rkp. od r. 1504.

w Raudnickém Archivu, s nápisem.- „Urozený

pán, pan Jun z Lobkowic a z Hasišteina dal

toto synu swému panu Jaroslawowi , zpráwu

a naueni jemu w tom, co inili a co nechali,

a kterak se a pokud w em zachowati má,

sepsati.'''

Tiskem wyšla ta kniha teprwa r. 1T96 w Praze

w 8. u Jana Beránka s tilnlenj : Prawdiwý eský
3Ientor etc. Dáwá synu nauení, aby asto w n,
jako do zrcadla nahlédal, kterak se k pánu bohu

míti, kterak k králi pánu swénui, k otci a matei
swé, k žen. k dlem, ^s kým kwasiti etc. AAidti

že psal ze zkušenosti. eština dobrá, zlatého wku
hodná.

F. MATHEMATIKA.

a) HwHdástvci.

a) Phinetáe a prognostiky.

227. Planctái; aneb: Wyswlleni ncheskýcli

znamení a pirozenosti jejich od starých mudrc
neb hwzdáu wyskaumané a w poádek sepsa-

né (s figurami). Rkp. od r. 1440 weej. bibl.

(Calendarium etc.)

Jlnožslwíkrát |)eti.šln a zmnn. Jedno wydáni
ped sei)aii mám w 8. (Rez roku i nnsta) 6 archu

w

silné. Jiné též w 8. str. 96, tuším w Hradci Král.

1) Rk|). tento obsahuje na 531 listech rozliných
1tí spisw peložených od Hrubého z Jelení.

s |)edmhiwami ald. Na zadu ])iwázána jsau
nkterá psaní latinská Píseckého, a list poslední

ode tí studujících (mezi nimi .Mnthaei ollini) we
Wittcndierce k Pražskénui magistrátu dkowání
za podporu, latin.
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228. O pUmelihh a <hvaii:H(i ziiaineiiídi iie-

bských, lisIti 50 w rk|). Ivoslela kapiloliiiho

>v fJl.

W rkp. l.-knskm wt-ej. bilil. XVII. D. 10 fol.

201. a w jinýli rk|). |)otl()l). ten spis pipojen pro

aiizké onoho tasn astrologie a iékastwi spojení.

(Wiz dole niiiii. 27.')).

229. Riikoirdiii Filoiia (cliiromantia Pliilonis)

nd r. 152S. stoji w rukopisu meilicinskocliirurgi-

ikein. >ve wetej. bibl. XVII. B. 18. a obnáší

8 lisliiw ; tž w oslatiiiib podobných sbírkách

pro auzkii spojení aslrolo<rie a Avubec badaislNvi

s lekaslwim \v onom /.ateinnieni >vkn.

230. Preiiosfijka z te, je/Jo latinskýin ja-

zykem w Nonnberkn jest wylištna w 4, (1

arch) >v Ble.
Xa poslediu' stránce jest slít tiskaiiiw, nie/.i kii-

iujícíuii se mei. nahoe i dole prsteny, nad liclinem

WoL. Z. MM. I. j. \>oldi( h z Mni( liowa (t. HV-
lerisliij).

231. KHISTAX z Praclialic psal odpornau re-

pliku na prognostiku kohos jiného, kteráž u histo-

rie Pulkawy w rkp. u kí-ižowníku se nalézá.

232. Pranosttínj starých. Kopie rkp. z XVI
století u p. Miltnera na Smeín.

233. haleiidár r. 1470 pod heslem: Pední

tabule k najdeni poet atd. ilkp. pap. XV. stol.

sauasný w bibl. blikni.

234. í\(iirí'({eiií htrzdáhho- lékaské. Rkp.

necelý u p. rytii"e z Neuberka, na papíe \ve 4.

listu 94 z XV století.

Jedná o pirození lidském ili letoe, a co na ní

^^|)!ý^^á, t. o 12 msících, o 4 stránkách roku, o

12 znameních nebeských, o fi planetách, o 14 ne-
beských okrocích (dle Ptolomacii). IVa konci stojí:

Skonáwá se hwzdástwí krále Jana knze z \ve-
liké Indie (mytiiická to osoba) — a k tomu mnoho
z jiných knih pipsáno. Pak pojednání o osnd atd.

Wiz Rozbor 1^-12 sir. 193. Šrownáwá se s lim

ponknd rkp. wc. bih. saec. XV \v 4. XI. C. 2. num.
I. Zn.nmenic (ildoliy dwanácl. Iti íine : Evplicil astro-
nonna Joaniiis presbxlcri. A> rkp. od r. 1444. n p.

ntlie z .Ntiilierka (Modlitby) ; druhé oddlení zawírá
kiilentlúhii wévi n Ivluislié.

.\a ele jest obrázek, pedstawiijící psobení dwa-
náctera znamení nebeských na rozliné ástky Ila
k. p. na wrchn hlawy malowán skopec, na hdilich

blíženci, pod nohama ryby. Xáslcdiije sanslawa slu-
není, pak tabulky na 12 msícíiw o desíti slanp-
cích 8 ri.siojanem eským, rozdílným od onoho, w
oddl. II. . Kl. Poíná takto: 6h-ez-le-den atd.

Tištn \v lU.zhorn 1S42 sir. 190. Dále jedná len
rk|). o lom. kterak lenu nedlní a zlatý poet na-
jíti, kterak nowé msíce atd. Posléz o krwe paušlní.

/?) Kalendáe. ')

235. KalciKhii- od r. 1489 \ve 4. w Plzni

u Mik. Bakaláe.

1) W rukopisech : .Sbírka mcdirin.sko-chirurffických
Spiší' (\v. d(de |.od nnm. 21').) Kalendá w idy
na prvvním nnsi slojí pro anzké spojení aslro-
loffie •< iéka.slwím \v onom nku. k. p. W bib.
we. Wll. B. IM. asi r. 1430. Pak tamže XVII.
D. 10. r. 149<^. fol.

Doktor Mnyer ml jej \v rnkau. a uwodí z nho
wer.še (proi;nosliku sediskau): „Pclra stolice zane
se, jí l'rban konec pinese; Urlian Ido zaíná,
Symloriaii jej dokoná. Symforian dáwá podzimek,
Kliment mu dáwá posilek. Kliment zinui oblibuje,

ji s\v. Petr uceznje." Pak obsahuje G ástí roku:
zimu, jaro, podletí, léto, poletí, podzim, vvše po
dwau msících, poínaje od Prosince, a s Listo-

padem skoncuje. (Dobr. myslí, že snad |iclilí(ll

jedno X w potu LXXXX a lak že byl kalendá v.

1499.)

236. W knize: Písniky atd. w Praze 1501

w 8, jest pi[)0jeii kalendá podlé Cisio-Jana

udlaný, w oddcl. II. i. 81.

237. Asfrolotjiké poznamenánie. Wikp. nm-

sejníin 7(59.

y) Hadastwí, snáe.

238. Siun\ sedm planet, kterau hodinu kte-

rá panuje, wýchod slunce a poledne, \y kolik

hodin, kdy platný neb neplatný sen, cesiu za-

íti, díle jaké bude, nemocný zhojili se, krew

pustiti dobe bude, krádež wrálíli se. W 8. w
Praze 1516 od Konáce.

239. Siiá podlé abecedy sprawený esky,

(a z ásti latinsky) 4 strany. Nachází se \v

rkp. we. bibl. XVII. B. 18, u sbírky inediciu-

sko-chirurgické (w. dole pod num. 275.)

240. O 42 z-lýc/i diievh w roce. Bkp. XV
stol. w Oloin. bibl. (Boek.)

241. Wijklad siiw. W rkp. Fiirslenb. bibl.

Wiz Rozbor 1842 str. 157.

b) Wojensíwí.

242. Zízeni wojenské, na rozkaz krále Wáe-
lawa sepsané od Pana Hájka z Hodéttna r.

1413. Rkp. na radnici Slaromst. Tištn w
as. mus. 1828 I. 29.

243. List Jana ZIZKY a zi-iz-ení trojenské

okolo r, 1423 od nho samého sepsané.

Rkp. wc. bib. XVII. A. 5. Musejní 20. el T32.

AVydáno w Bienenberg (íeschichic der Sladí Kíinig-

griilz str. 2S0 a \v Xencre Ai>handliing. der bohm.
(íesellschalt 1. B. Prag 1791 S. 371. Podlé Balbi-

nowa rkp. král. knihowny Pražské po tetí wydané
w Praze 1SI7 u J. Fctterle. 8. wcl. sir. 1G spolu

s listem k Domažlickým.

244. P. Wáclawa WLCKA Z ENOWA
naueni ku králi Wladislawovvi, kterak se mají

šikowali jízdní, pší i wozy. Rkp. z II polowíce

XV století, w archivu Teboiiském. Tištn w
as. mus. 1828. II. 12.

Nauení to w rk|). i)sáno jcsl králi eskému, který

S|»obi králem uherským byl; (btmý.šlíse tedy p. Pa-

lacký, že králi Ladislavvowi a tak tedy ne ped
r. 1490. Žehy králi AVIadisbnvowi aneb králi Ma-
tiášowi psáno býti mlo, zdá se nepodoliné.

245. Napomenufi k pánínn mst Pražských

od eboi-e IIRUIÍKIK) z Jelení, eho potebí

jest k wálce, dílem píiwodní, dílem z klassikíiw

latinských, zwlášt z Ciceroiia pro lege Manilia.
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Pocáiá takto : Ponówadž se nyní páni milí pro
sprawdlnoí:! s\mí a pro obranu její chystáte a stro-

jila k wálce al(i. \V rkp. wc. blbl. XVII. D. 38.

iislti 5%.

G. ZNÁMOST PÍURODY.

a) Alchymie.

24G. Tlilo se poí-íná ces/a S|)rawe(IIiwá ?rrt/-

cliijniiji., jfšlo jí neslýcliáno ni od žádného,

by ji (b)konal lak snáx jako tenlo mistr jme'-

nem Anthoiiy z Florencie, a já jsa sluha jeho ')

'A naiiíenie poj)sal sem praw a sprawedliw tak

jakož sem widl. Rkp. na pergam. w IG. str,

11(3 od r. 1475 \v museum 1024.
Tento rkp. opsán jest za panowání cí-sae Leo-

polda na papír, w 8. str. 111. Opisowalel wstawil
líitinský chyniický postup (process) str. 113—124,
zprá\AU ^J o puvvodníni rkp. od r. 1475 na per-

«íarnenii w thistých niosazetn okowaných deskách
diil)o\vých swázanéni, z nhož opis uinn jest za
Lcop. cis. (str. 129^— 153j. Kejlajnjší woda ze

wšech jiných, s pídawkcm dne 10 Února 1576
(sir. 163—184). Woda žiwola (str. 187—236). Wy-
psání Antonína slarélio Raiipa, rytíe .lirího z Ri-

stMiburka dne 24 Února 1576 od J. S. S. pipsané
(str. 237— 387). Síru pllrffo^vati od Jana >\'ojáka

(str. 3«9— 392). Woda žiwota od M. UojtchaRa-
tispanského (Ratisboncnsis) od r. 1517 (str. 393

—

442). Process chym. w r. 1519 od lékae Jana Pe-
trowi Klenowskéinu z Strachowic poslaný (str.

243—454).

247. Alchymie eská, wybraná z rozliných

autorfiw, 616 listiiw na pap. we 4. Toliko nej-

starší díl, až do listu 121, náleží w tuto pe-

riodu. List 141 jest w r. 1535 doholowen
;

ješt mladší jsau následující wýtahy. Rkp. ml
p. Dobrowský.

248. Nkolik alchymickijch kauskuw. W rkp.

we. bib. XVII. H. 29.

249. Zlato bláto., chymický spis, na který

se odwoláwá Balbin Boh. doct. II. 297.

250. W knize lékaské J. erného w Nornb.

1517 jest o páleni wod také psáno.

h) Hospudústwí.

251. O sVepotrám stromowí rkp, od r. 1447.

30 listfiw w mus,
Scstáwá z 93 kapitol, z kterýchž ale mnohé pe-

skoil opisowatcl Jan Pitrkaw z Ilradiši a z Tu-
chowic. Prwních 51 jedná o zešlechtní owocných
stromvv, ostatní o wín na winnici í we sklep.

1) Pan Zlobický (w swých sbírkách) domýšlel se,

že pavodce tento rkp. pítoninélio byl onen
Jan Lašnior, kterýž dle I5;dl)ir)a Roh. docl. II.

296 vvydáwal se za školáka Antonína z Flo-

rence, a jehož chyniické pojednání o kamen?
niudrcfiw wyšlo 1611.

2) Alchymii do (5ech pinesli AVlachowé, kteíž na
horách Krkonošských niatcriain secretam asto
hledáwali. Zmiuje pak o jiných spisech chy-
mických, kteréž prawí, že sám má, jako : a)

Tenlo obyej Benátannow, a slarodá^Auý, jehož
požíwají wn atd., kteréž býlí má wýlah z

Mnoho slow nmeckých promuje, a prwní ze šesti

si>fisobw rauhowání nejprwé nmeí ky, polom esky
klade.

252. e BERNARDA doktora k welebnému

a statenému ryliri Reynuindowi o rádném ho~
spodáislui (3 listy), Rkp. pap, we 4. z XV
wku. Opsána w Slaném r. 1457. (Boek).
Též rkp. wc. bib. XVIL E. 14, list 3" a wjin.

rkp. [Bernard ten byl doktor Senenský |de Senisj.

253. Pokládají s štpoicánieYOLWlnšúx šlpów
w eské ei. Poíná: Boelins w knihách sw é

miídrosli chwálí bh lidu prwního wku, jenž

jsií nemli weliké peliwosli o lakotném pl-

nní bicha rozkošným jídlem atd. X Wezmi
ratolest kteréhož chceš dewa na vigilii wšeeli

swatých a tu w kopaj wzenii, pijmet se a budef

ruosti, A tak jest konec. (^4 listy). Pídawek :

O planiecb sázenie. 1 list.

Opsáno w Slaném r. 1J57. Rkp. XV wku pnp.
we 4. (Boek).

254. O Upoicáni owocných slromij, jest malý

píwsek u wlší knížky (Jádro) w rkp. od r.

1518 w museum.

255. O stepích. Rkp. XV stol, w Olom, bib,

(Boek).

256, Zpráwa o stepích., od Bohunka knze
sebrána, w rkp, Raudnické bibl, od p, Zdislawa

Kineckého z Ronowa psáno. Srownáwá se na

konci s rkp. mus. (num, 164),

257, Petru z Crescentiis kniha o piit-

cich polních, k rozkoši krále sicilského a jiných

k užitku, Rkp, we 4. (w museum).
Jest z lat. De omnibus agriculturae partibus ete.

H. L É K A S T W í,

a) Bylináe.

258, U knihy rukopisné w 8, na pergam,

(Druhdy na Strahow) : Excerpta ex libris me-

dicorum, jest pipojeno herbariinn s mnohými

jmény eskými bylin, (w D. Gesch, d. Lit. II.

Aull. S, 278),

259, Abecední latinsko -eské poznamenání

bylin w rkp, Raudn. bibl. o nmž p. hr, Štern-

berk w Pojed, o byl. na str, 42 zpráwu dáwá.

260, Glossy na krajích rukopisu Raud, bibl,

lalinského (Sternb, sir, 42.) sloji též mnohé

jméno eské. n. p. inílatura prsymyet; ano celý

Recept, (w. D. Ges. 279.)

261. W rkp. od r. 1416 na papíe \\c 4.

(u P. Cerroniho) 25 listuw s erweným nad-

pisem : lucipit Erbarins reueryidi Magisti Chri-

stanni — as timlo záwrkem : Explicit berba-

rius edilus per Mgrm. iirislanuuuí de Prachalicz

Scriptus p. manus Mathiae de Zlyn sub anno dui

uwedeného rkp. 1475. h) Umní Trkowo atd.

c) Tajemslwí pana Kaliwody Pražského atd.

mimo jiné podobné wlaské chyniické spisy.
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Millesimo qniidrins-enlesimo deciino sexto. Et cst

liniJiis fiia Intia i)ost IVsIiim Aiinae. iii Ciinifz. ').

B>iiny w iibri.liiiiii ixuVkUui se popisují latinsky,

a jiéiia (i-slvá pidána jsaii ; iinifiká po kiajícli

slojí. Prwiií slowo j<'st al)siii(liiiim pi-liuk. poslt-dní

ziiiziln-r /.ázuor. Ho/.i'/.ná\vá /.. z, <ž a tz, n. p.

kosali-iz, slarižik : iz iii-ziiamtiiá n. p. luMrzesk.

262. lleihmium jiixla ordinoin alplialieli laL,

iiomiiia lu-ibanim eliani bolí. 1410, 4o. Hkp.

wo. bibl. \l. C. 2. luiin. 0.

2(ilí. Ilrrbái- Uralirký lat. s pripoji-nýnii tu i

lam ]\w\\\ eskými. Ukp. b. r. (\V wkn) \v 8.

poiálek iieeelý wer. bib. \I. F. 10.

2t;4. Jména rostlin íesky, w rkp. lat. Trac-

talus de virlnlibus herbá. 4. wer. bib, XI. E.

5. fol. 1. sld. (saec. XV.)

2()rj. Herbá neb radji sepsání bylin a jieli

lékaské moci, tušim peloženi z lalinskéliu po-

dobnébo (neli Cliristano\va~).

ripojiia léknistwí. z nichž pnvní proti ( nvené

nt-inoii. poslední proti krticíni jest : i)ak o mastech,

a koské lékastwí. Ukp. necelý. Nvšfiio 2«9 listu

na pap. w S. u p. Manky. Na píklad z nho : l'sí

rmen má pnitek mkký a kwt /.iutjší než rnie-

nowý, a je w nm wlší d.strost a hryzení a roz-

dlení, a proto wzpoiuáhá hlizáin twrtlýin. když se

smísí .« woskem. a když se píti bude z kwtujeho
>\Jažný. uzdrawiije žlútenici.

2(itj, N\ latinském Commenlaru Mistra Šiii-

delia na spis Maceia w rkp, we, bibl. od r.

1424 jména eská neduhw a bylin se nalé-

zají. (D. G. 280)

207. W encyklopaedii Paicla Židka latinské

(rkp, w Krakow) též jména eeská stromii a

bylin najiti. N\'iz Cas. Mus. 1837 str. 231,

208. Kniliy o macech rozliného koi-eue po-

dlé abecedy, Hkp, w bibl. we. (od r, 1430?)

209. Herbá s barwenými obrázky bylin rkp.

nu pergom. we fol., z nhož ncbožlík Dlabá,

bibliotcká na Slraiiow, jeden arch na desce

jedné kniliy nalezl. Text jebo jest dílem slowní,

dílem skrácené peložení Mobuískélio llerbaria

od r. 148.).

Nlze uslanowili, zdali tento herbá starší i ndadší

jest herbáe .lanem ("erným sejjsanho. >\ Raii(ini( i

jest opis w H. od J;ina písae mstského w iS-

iiieckm Brodu od r. 1537, tecly 20 let po wydání
\iirnlierskm . kterýž ne z li.štného , nýbrž ze

psnnlio staršího wzal jest. INápis po str. 1. jest:

Lékaské knížky mistra Jana l'in>t!jincshi-ln) : po
sir. 2. ale: Krhár z wýMadu mistra .lana lékae, a

nad lim slojí: Prostjowského (kdež bydlil) (I),

(iesch. 3H2.) Wydiin jesl tento herbá pod ná|)i>eni :

kuiíia lékaská, kteráž slowe Herbá nebo Zelinái-,

welmi užileiiá. z mnohýíh knih lalinskýcii wy-
brána. 1517. fol. \v >oriid)erce n .leron. Ilulzla,

jjsiA 13»>. .Spisowalel jest .lAN EHNV, doktor w lé-

kastwí. w Litomyšli: \v>(I;i\vatel ale a korreclor
Mikuláš hiandiaii. lékii w Mladé Bcdeslawi. kterw.
i ruiny na dew ohtaral. Ob,! b>li t šlí liralrí.

i) Chrislan z Prachatic umi 1 r. 1439 co fará
u sw. Miihala w Praze.

270. Jlistra .liiíha z Aiujitslu knížky, jenž

slowií Sirtlo apdlelidáw^ w eský jazyk pe-
ložil IM.VTK.I Z AIAVT.V. Rkp. na pa|)." w 12,

Iisl(i2sl. od r. 119(5 u p. rytie z Neiiberka.

Obsahuje 15 rozdílu: O |)íprawách wonných. o

lékastwích hokých, poisftijících, o trocišcích, o

praších, o lochu, o syropích, mastech. Ilasiích, ce-

ratích, olejích, o pípraw wosku iiueshi, o pi-
pra\>o\\áni cukru emesln, o wacní lékastwí,
kterak která lékai-stwí mají se tíli. \>' pcdndnw
a záwírce na sir. 2 Ji) podáwá pekladatel (hlo swé
uroz. |). Ladislawowi z \> atlenherku, kterýž mu je

byl uložil, a jej ospalého k té práci wzbudil, aby

jazyk náš eský i tudy se šíil, šle<htil a wzmáhal,
neb není lak lizký ani tak nehladký, jakž se n-
kterým zdá ald. (podobn slowíím >Všelirdo« ýiu na

S. Isidora). IVa str. 250 po. zawírá latin : llabes

(-andidissime lector apud aureiím scriplnm in Mylo
alto lerininatum anno salutilcrae iucaniationis Do-
mini 1-I9t). Od listu 251 do 2.'^1 jsau znamení smrti

dle (íaleua i rozliná lékastwí.

b) Leiíclsfwi.

271. Lhaishrí obecné elowku, který chce

dlaubo žiw byli, Hkp, w bibl, we.
272. Ex compcndio theologicae veritatis beati

Thotnae de Aqiiino lib. II. c, 58 de Physioi>iio-

mía : Rozliné ítdów spsohij podlé nmnic
wydaiiélio o pirození rozliné žádosti a mrawy

ukazují na lowku ald. O tyech tempera-

menlích: pénokrewný
,

piudiorký, wodnatý,

kaloslndený. Tchto M"cí máš pozorowati, když

jest mor. W rkp. kapitoly Pražské, z XV slol,

we 4, (Pi lieech Mndrcfiw).

273. Poklad chudffch. Skrácení neb ^^ýlah

z nkteré latinské, ježto miiolié len nájjís we-

daii : Thesaurus pauperum. W rkp. p. Cerroniho

(pi eských práwicb) sir. 00 až 70,

Poíná takto : A^wyn lak eený mistr |)rawí to

za zajisto, že každý lowk šestern v\c in, za-

cho\\á swé zdrawie. Po pra\\idlech diaetcli<kých

popisuje asi 50 bylin, u hidvwice (beloiiica) nejwíce

meškaje.

274. O hreni pirození neb tem|)eromentí'i

lowka podlé základu Aristotela, se wšelikými

recepty, z mnohých latinských knh, w rkj).,

kterýž piwázán jest k herbái od r. 1517 w

Hannické bibl. (D. G. 382),

275. Sbírka rnedicinských a chirurgických

s}iisíi z rozliných spisowatclii, nepraw Kiša-

nowi pipsaných, a na díle i z nho wzatých

od njakého apothekáe franli.škanského,

n) kp. fol. we, bibl. XVIl. B. 1«. pkn, p.sa-

ných listuw, na zaátku 15 století (dle hrab. Štern-

berka ped 1119). .Sebráno w nm jesl toto: 1)

Kalendá 7 lislii. 2) O moci planet k tlu. 3) Zprá-

^^a proti šelmowému asu I. O moru. 2 listy. 4)

Bukowdiií Filona, toho mistra wclikého, od li.-l.

6 do 14. 5) Nauení rni>tra Petra liyspanského

o zachowánic zdrawie louieho (list 1(!. b.) (i) Lé-

kaslwie proti mnohým nemocem ald. od hlawy až

do pal z Itippokralesa, Oalena, Petra Hispánského,

Cassiana, Gilberta a j. 7) O mocech rozliného ko-

enic dle abecedy. Nejprwé o andlice, to jesl swa-
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tilio diiclLT koeilie, nž Zanikl. 8) O sedmi plane-

tách (str. 134. a.) a 12 znameních nclteských, o

powaze lowka narozeného pod lmi znameními
(str. 136— 16tí. a.) 9j Zpráwa a eholy lékaské
w krwe piíšlní (sir. 166. h.). Zde njaká mezera
w rk|). ponwadž mlínviw toliko o poasu pi pan-
štní krwe hned takto poíná (tamžj : Item wezmi
jemene ald. Pak nco nanriiuje o liotowení ná-
poje^ syrnpii a o moci nkterých wod až do 168.

b. Ze ta kniha není wlastn (hlo nnstra hri.stanna,

jakž domnno, dídvaznje : na) IVa str. 3. prawí se:

Frach ten slowe prach mistra Cryštana; a na str.

94. To mistr hišlan Plato ten nnslr prawí. thO
Na str. 18. a. psáno : A já I)ratr zákona swatého
Františka uinil sem swií snahií, prací welikan, a

pilností sem ^vyl)íral to, co Izák krále Salomoniiw
syn w Arábii ') udlal o moci, a w hromadu a-
dejn lékastwí postawil proti mnohým a rozliným
nemocem. neduiuím a nedostatkm od hlawy až do

pat. z tchto mistrów slowiítných a wýbornýchknih
lékaských, jakožto mistra Ipokrasa, eeného mistra

Galiena. Constantina, Bartolomje, mistra Petra Hi-

spánského, mistra od hory Cassina, Gilberta, Or-
tolfa. Akwina a jiných mistrów knih a najprwé o

moci atd. /;') na str. 53. O zbláznní dokládá

:

jest ode mne w Brn poknšeno. )) na str. 166.

a. dí : Skonáwají se praktiky ze mnohých wiastí

niislrów. iiwzdáúw a miidrców najprwé \eapolim,

Senas , Parusium, Florentiatn , Bononiam, Feraram,
Cracoviam, Pragam. Viennam, a ty wšccky wlasti

i ze wšech swrclni psaných zenu' wšickni misti
jsú se srownali w umní nadepsaném.

/;) Rkp. Stokholniský (kterýž ješt r. 1604 w
Rosenberské bibl. b)l.) obsahuje mén a wíce nežli

pedešlý. Rukowdnie Filona od r. 1528 stojí teprwa
ku konci po traktátu o planetách, a obnáší 8 listu.

(D. Reis. nach Schw. S. 67. a Geschichte d.

Lit. S. 285).

j) Rkp. we. bib. XI. C. 2. Obsah jest kalendá,
pak astrologie, léitelstwí dílem w latin, dílem w
eském jazyku a to sice a) O znameních 12 slu-

neních, na nichž se lowk narozuje. „Znamenaj
každý, že jsú bžná znamenie atd." Na konci stojí

:

Explicit astronomia regis Joannis etc. quam com-
posuit circa nionteni Ebron, ubi jacet sepnltus

Adam ct Eva, simililer Abraham, Isac et Jacob anno
D. XXIX sub imperio Tiberii, sub quo Chrislus pas-
sus est. Následuje bj Isák krále Salomiínów syn
w Arábii složil jedny knihy od moe, že žádný
lowk nikdy lepších neskládal. Tomu srozuniw
jeden mistr, ten slul Constantinus, a mnich jeden
od hory, ten slul Cassina, i peložil jest z ecké
ei w latinskú e, a pak mistr Ortholph z latin-

ské ei w nnieckú. a my pak z nmecké w e-
sku pro zdrawie dalšie lidské. A najprw, kterak
pifie a jedenie se w náturu obracuje atd. cj Jledi-

cina optima, Lékasliri rozliná^ zulášt o krwe
panštní, mastech atd. 1440. „Zwdwše nco málo
o lidském pirození xExpliciunt mediciuae optimae.
Ninn. 3. d) Lékastwie dobré ili o rozliných ne-
duzích a léení jich X dokonalo se dobré léka-
stwie. Finitum anie festmn S. Joannis Baptislae anno
1440. nnm. 8. Powra i w tomto spisu wk onen
prozrazuje. Poslední lékastwí tam stojí toto : Ad
omneš iniirmítates : Toto jest dobrý lék ke wšemti.
Wejin otce f hledám tebe f we jme syna nalezuji

1) 5Iá býti : Isák neb Isliak ben Soleiman w 10
století, jejž Pelrus Ilispanicns kommtMitowal,
rozdílný od Ishaka ben Salomon, který w Ili-

spanii žil w 15 století.

tebe \ Kristus se narodil f Kristus umuen •} Kr. z

mrlwých wstal
-i"

Kr. ukrof tuto nemoc, wejmolce
atd. v) l)e aipiís llorum et aliis morbornm remedíis,

lat. partim boh. 1440. rkp. 4. we. bib. XI. C. 2.

num. 8. íol. 212.

t)) Rkp. weej. bibl. XVII. D. 10. psaný okolo
r. 1498. we loI. srownáwá se s XVil. B. IH.

obsahuje wšak také latinské ano i nmecky psané
ástky w tomto poádku: 1j kalendá, 7 listúw,

jak dny, msíce w tabulce nalézti, a pod kterým
znamením nebeským žilau paušlti. 2j Zpráwa
krátká jiroli šelmowému asu. 3j De re^imine
pestilentiae, (lat.J 4j totéž od Albika 149Š. (lat.)

5) O msíciech, kterak se lidé sprawowafi mají
(esky a lat.) Dílem prosan, dílem latinským wer-
šem na kraji. Které dni dobe nco ped se bráti,
esky (jako w num. n). 6) O mocech wína žženého^
aqua vitae (lat.) 7j O wodách rozliných z koení
obecných, latinsky s pipojenými wýznamy eskými
bylin. Prwní jest aqiia bethonicae. poslední aqua
urticae. 8j De oleis.lat. O riižowém oleji rannxch léka-
ilw, esky. 9} Die Tugent des edelcn"^OIes Petrcdium.
nm. tištno na jedné stran, a ást toho e.-ky
psáno na druhé stran. 10) De jndiciis venarnm, la.
s dwnia obarwenýina figurama; tetí figura, rxtá na
dew, s 12 znameními nebeskými na tle. Též e-
sky, kde žíla se otwírati má. O panštní krwe baka-
mi , s figurami, esky. 11) De minutione sanguinis
cum sanguisugis (spijewicemi) lat. a esky; koní se

takto: Weršíkowé k zachowání asn popuštní: Po
puštní prwní den bu na weei skrowen. Wese-
liž se den druhý a odpoíwej tetí celý. Potom
také den twrtý i wšecky hbité skutky. Pak den
pátý sbierají se wšecky wnit moci. šestý w lažn chco
se mýti. Sedmý dobe áen prolúlati. 12) Traclatus
urinarum magisti Galii venerabilis quondani cano-
nici Pragensis. lat. 13) Poínají se lékowé rozliní

o wšech neduzích od hlawy až do pat. Wše jako
w N. «) i ona chyba Isak krále Salomona syn
atd. Toliko nkterá slowa zmnna n. p. Já snad
jakožto jeden najmenší bratr z bratrnow sw. Fran-
tiška uinil sem snažností swan atd. (X. í<.) snahu
klade.) 14) Poíná se traktát mistra Arnolfa. dok-
tora lékastwie, kterýž jest psal biskupu Beíjharrlowi

Carturienskénni, o požehnaném stromu dubowém a

o užitcích jeho. (Jako N. «) 15) O moci supowé
(jako N. «). 16) O rukowdní Filona. nn'stra

welikého (jako X. «) 17) >Všeliká maudrost od pána
boha jest atd. (jako N. «) Potom následuje: o
tyech dielech léta ; — jak se kto pi zdrawí
zachowati má. dle nn'stra Petra Hispánského :

—
o pirození lowka (jako N. «.) 1S) O mocech
bylin dle abecedního poádku; .\udlika — Zenikl.

(N. «). 19) O lékastwie proti neštowicem. proti

swrabn atd. (esky) krátce (! rozliných nemocech
od nnslruow eských (lat. 20). O ranách a jiných

ncdostatc-iech widomých a bolestných na tle (jako
prwé wnitní) s welikú prací a s pilnosti z jiných
knih sebrané a w»'lmi užitené, neb jsú z knih
slowútných a wýborných mistruow wybrané. Najprwé
o hlaw (jako X. a.) Pi lánku: kouuiž nohy hnijí,

dokládá opt spisowatel : jakž jsem já apoteká
widl, a tak jest mi také knz Mikuláš prawil atd.

21) O mastech ; nkteré jsau jako w Nmn. c.

22) Ad incitandam libidinem, a Medicamina. lat.

23) Poínají se knihy o sednu" |)lauetách, hwzd-
ných a 12 znamení nebeských ; o |)owaze lowka
narozeného pod znamením nebeským, a kdy dobe
na cestu wstáti podlé 12 znamení nebeských (jako
w n) 24) Registrum reále. 25) Sná podlé abe-
cedy, esky, a ástka latinsky. 26) Tištný jeden
list we dwau slaupcích, esky, z které žíly panštti,
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kde n kdv hnnkv s!Í7.oli, s olinnii na dw dwa-

iiácUTa zMíiiiuiií"i)l)i-íkvrh. 27j Oralioiies quatuor

s 'i olirii/.kv lat.

i) Hkp. koslcla kai>ilolnílio w fol. pod N. L. XI\.

škonrtnV r. lól^^. (dif .sir. IT). >'a (elc .slojí .si.r

:

Tuto j.sati mistra kiištanowa Uka.ské knihy i jiné

It-kai-.-kL- wici. a wiiik podolmo. že i ta sl>írka jost

11(1 téluti lVaiitÍ!.kaii.skilu> apatkáie (.sir. fi.) l*oi-:'t-

(ik jst loiito : 1) halnulái- 2) O moi ne dle

l«áka. n>ltri dle Karloloiiije (sir. 11). IVa stránce

4.T .stojí také ono: bylo pokoseno w Brn. 3) l*nr-

<::ni od žida 7. Hiidjow ie. 4) Knihy ranné .str. 99.

O niaslecli str. lUS; Herbá sir. 112. O planetách

lr. 14(1. Kdy dobe na cestn se dáli. .sir. ITli;

Popsání Zodiaka sir. 180. O tyech dílech rctkii

sir. i'^'2. Varia. str. 190. rrosrnoslicalio jier .Mít.

riirislanniiiii sir. 188. (To jediné od hištana).

CTowk složen 7.e 4 elenientiMv. str. 171. O áí<h
str. 88. O ženských nedoslalcích sir. 77. Regislík

dlán jest r. 1590 w Staré Boleslawi.

^) Kkp. _
Slokholniský. jenž r. 15.')0 náležel .lin-

dichu ze Swainberka. heitinann kraje 1'rachynského.

W lom sbírka ta stojí po lak na/.wanéni Jádrn,

|(od nápisem: Mistra Ki.šlana lékaské knihy i jiné

itkaské \v<i. Traktát o lékastwí wšech nedn-

liuw jest od puzdnj.ší rnky leprwé za knihau

o planetách psaný. (I). G. 2S2).

r) Kkp. Kaudnické bibl. od r. 1516 w 4. má
nápis: Lékasiwi jistá a zkušená niisira Kristiána

doliré pamti. Držitel jeho r. 1542. kterýž obsah

na kraji \\>sadil. poznamenal: „držím, že má býti

hr\>tanna. klera\ž jsa z rrachalic. žiw byl léta

14Šti a ^vypsal pkn o paii-štní krwc." A wšak
i ta sbírka jest nejiná než pedešlé. Sliratel též

zfie jmennje se: já bratr zákona swal. Františka

\\\bieral sem to w hromado, a nwádí zejména mistry,

z jichžto knih erpal : llippokratesa, fíaliena. atd.

(jako w Hkp. H). Fedndmva zde poíná: >\šeliká

niiidrosl od pána boha jest atd. Poádek wcí jest

lenlo : O tyech rozdílích lela. o zdrawie lowím
(podlé Akwinasa). o zachowánie zdra\\í Petra H\-
spa:i>kého (li.sll— 9). O moi dle Isáka (I. 10—2.5).

O žilá< h (2()—29). Znamení nemoci smrtelná z Ilip-

piikiata. (lalieiia (list 29—37). O wšech iiemocech
• id samého wri hii až do paly i. 38^—1G8. Kleré

>\éci liilnm pomáhají 1. 168— 177. O dubowém
nieií 2 listy. Knihy ranné s welikii prací z jiných

\\\brané 1. 179— 190. O praších a mastech. 4 listy,

t) mocerli koení I. 194 —-250, od an<íeliky až do
zanykln. Posléz o šesti wcech potebných k zacho-
witwi zdrawí (aer. esca, qnies, replelio. somnus el

ira. haec nioderata prosnnl, immodorata nocenl.)

276. O rodikách a o neinoceeli ženských,

pak o planetách a nebeských znameiiícii 3(5 stran

>\ 4. Hkp. od konce XV století u p. Oerro-

nílio. K záwrkii stojí : Sanatom (?) a na plane-

tárii dosti jjiide.

O.-lalní spisy té sbírky, jako Enricia Corda kniha
o moi. oswícení lékaíi, o moru, proli erwené
nešiowiei atd. konen o moci nkterých bylin

ii páleuýh wod sir. 151 — 557 jsan pí)zdji jisány.

277. Jádro r mnohých lékaských knih wy-
brané, obsabnje lékarstwi proli ^všem nemoccm
od lilawv až do paly. Sepsáno jest podobno
>v drnhi polowici \V sloleti, a caslo opisowáno.

Poádek rkp. weej. bibl. ze XVI. stol. pod. XVII.
II. 22. w 8. jest tenlo: í) bolesti hlawy a smysla.
(» wlasech a jejich ncdoslalkn. O slnclni a hinchot.
O ik\\oru w nše. nozliné lékastwii; na oi. Proti

wozhiwce neb proti renm neb šnupe. O málo-
mocensl-.vie. Lékastwie k znbnom. a také což se
tkne jiných iiemr»cí okolo nsl. Lékastwie proti
wšem nemoccm. kteréž býwají w hrdle, proti žáb.
Lékaisluie proti nemoccm a tžkosti prsie. l.é-kashvie
proli bídesti srdce. Proli klánie w bociech. I.ékasiwie
proli žliileinCi. Lékaistwie proti zimnici. Lékastwie
konin hnijí i)líce. Proli nemocí, ježlo slowe sucho-
tiny. Klož nemnož zachowati

, a laké kdož krwi
chrká. Proli wodnénm teleti. Proti slewní dn.
Proli bcdeslí bicha. Proti kameni w méchýi. Proti
ezawce. Proti palici, lo jest když konec bolí. Proli
ženským nemoccm. Proli erwené nemocí a b-
hawce. Proli šlakn. Proti dn. Proti pimetu
Proti nešlow iciMn. Proli strnpóin. Proti nohám,
ježto se prowaliijí. Proli wlku na noze. Proti zlá-
máiiie n<d)y. Proli žiwému masu (wlasn). a proli

krticem. Proti kní iti. Proti weliké nemoci S.

Walentina a proli padiící nemocí. Proli zežení a

spálení ohnm. Proli rozliným nemocem dtinským.
Lékastwie na rány a krew stawiti w rán. O roz-
liných mastech, kterak mají dlány býlí. O puštní
krwe, pro a kdy máš púšlli. Proli hlizám léka-
stwie. Zpráwa. kterak se máš zachowati we zdrawí.
(1 pirozenio lowiem. O poznánie Jiemoci po wod.
O didtowém listu. O liadowé kži. ^^' jiných opi-
sech wí<'e mén obsaženo. .Alimo dotený rkp. se
nacházejí tyry we we. bibl. XVIL IL 26. (i. 14.1). 2
a 3, w museum též tyry, z nichž jeden z XV sled.

jeden od r. 1518, jeden u p. Brožowského z Pra-
woslaw, jiný we Fiirstenb. bibl. (1534) jiný na
Slrahow a w Suddiolm. jiný z 2 polowice XV stol.

u mne w 8. malém, lislu 218. Poíná takto: We
jméno sw. Trojice otce i syna i ducha sw. Amen
Poínají se knížky, kleréž já nazýwám jádrem atd.

278. Knilia lékaská ili receply proli roz-

liným ncdiilifiiM s. a. (saec. XYII) fol, boh. el

germ. Vid. Medicína praclica. XV. E. 8.

279. hníiJnj léhaislié mistra Jmia w Rkp.

od r. 1525 w 4. (Slrahow. bibl.) 273 lislftw.

Prwní díl jedná o lékastwíi h proti wšem nemo-
cem, dndiý o wodách, tetí o mastech a bylinácli.

Kdo jest tenlo mistr Jan? Dobiowský ^saudí, že
buJ.lan z Blowic, kterýž umel r. 1502. 3. Cerwence,
aneb ,lan erný, jehož kniha wýkladuw na traktát

dewátý Rasisa latinsky psaná r. 1480, peložená
byla od Mikuláše Wrány r. 1566.

280. .JA\ CER\V.
a) Spis o nemocech morních, kterak se mají

lidé chowali ped i pi tom asu. (Pro bohaté).

Od mistra .lana eritúho. [na 1 lislu s»oji

:

Isla compilalio est ciijiisdam Joliaiiiiis Nigi,

medici, haereticoriim siiinmi episcopi. Na konci:

1520 in Nova villa sub Colonia pirrus Georgius

sacerdos (scripsil) urgente peste in Boeniia.|

Hkp. fol. 10 list od r. 1520 u p. Boka.
Potfun wydán w Prostjow n Jana Guntera 1544.

w 16. a Iwniž u Kašp. Aorjra 1556 w 8. Pak pod

lit. Krátký wc)pis o nemocech morinVh. kterak se

lidé asu toho a pedtím pro nakažení p(n\tí
chowali mají . aby jeden kaž(Íý podlé swé možn/)sti

opatili se mohl. Wydán nkdy od nnslra Jana er-
ného, lékae wýborného. A nyní ziiowu lépcji

a doslalenji sjjrawena a skorriffowána jest. W y-

lišlno w Starém 31. Pr. u Jiíka erného, I. p.

15H2 w 8. str. 71. (Dobrá kniha i eština.)

b) Zpráira jiná mistra Jana erného^ lékae

Lilomyšského na morní obšírnj.ši prwní jeho
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spis -wclmi krátce k užitku pí-íleli swému milému

wypsaná a k snadnejšimu pamatowání poslaná,

kterak by se molil welmi kwapiie pi tomto

asu nebezpeném opatili \ \v tato slowa dole

psaná jemu byla jest 1. 1520 podána. (2 listy)

Opis od r. 1520 u p. Boka.

281. Rkp. Wodanský w 4. na pap. z XV.

stol. w Sluseum pod num. 558 obsahuje mimo

jiné též a) JSomina infirmitatum s eskými

wýznamy ; b) Herbarius eský, kterýž po krátké

piedmluw poíná Angelikan a koní Zimolezem.

282. W rkp. we. bibl. XI. E. 4. na listu

61 pv. — 62 stojí: Recept proti 11 neduluini.

..Prwé lékastwie ktož má nakazilú twár, ješto

jest rwena X Jedenácte o málomocenslwie. Wez-
mi nejprwnjší jahody, ješto slowií tráwnice. Též

w rkp. tamže XI. F. 4. Též w rkp. XI. T. 13.

(lat. germ. et bob.)

c) Ranhojiclwí.

283. Rkp. Aveejné bibl. pod num. 239 w
malém 8. na 330 listech mimo 7 listuw regi-

stíku z druhé polowice XV století. Poíná

:

„Tyto knihy a nauenie složili jsií welicí misti

a lékai w lékarstwí ranném dosplí, kteíž

jsií jistá a zkušená nauenie wzali, a dokonale

se tomu nauili, a zwlášt mistr Anton zNapule."

Obsah jest: Zpráwa a nauenie, co do sebe lékai
ranní jmieti mají. Kterak se mají chowati ranní,
a eho se wystieliati mají. Rány žehnáním hojiti,

(jak to pan Leskowec, Wlchowcc, Labiit. llahart

a mistr Dawid umli podlé základu : že bídi také

jen slowem swt stwoil). O mastech na rány

w hlaw. O ranách. O trancích rozliných dle

Galiena. O mastech a k emu se každá hodí. O zlá-

mání kosti; o otoku. Komu úd schne. O ohni sw.

Antonína. Nauení mistra Dawida, kterak más dlati

i'ozIiné ceráty totižto fhistry. Prachy k ranáni

(mistra Ipokratesa). Nauenie mistra Chrystana, kte-

rak lowk j.oznati má na ranném, unn'eli iU nic.

Nauenie mistra Sindela, kterak máš hojiti lidi, kte-

ížto pímti nebo zlé naštowicc mají. iMistra

Dawida z Tábora, kterak máš hojiti stely (totiž:

„Napiš na každý lístek Jesus Christus a Zdráwa
Maria za 7 dní, osmý den udlej z nich SAvíku
a dej do kostela pí mši shoeli." Kdosi na kraji

nareysowal hlawu s rohama a s wncem, s wy-
plazeným jazykem, pidaw nápis : iMaudrýs lé-

ka , až t hlawa bolí.) atd. Wlastn tu málo
chirurgického, málo poádku , mnoho opakovvání

;

cena spisu toho wid)ec menší než Rasisa a Saliccttiho

Uwádí tady mezi lékai Jindicha z líolomauce,
Arnošta z líolomauce, Bartoše, mistra Píbrama,
Christana, Sindela (kw. 1430) Dawida z Tábora,
mistra líawla. U kýly prawí : Pan Zdenk z Štern-
berka zhojil se, a zmiiaije paní Lcskowcowé, která

masí mla k wytažení šípu nebo kulky.

284. O mastech. W rkp. Slrahowském w 8.

od listu 90. až do 110. (D. G. str. 278.)

285. lluHué lékai'slwí llasisa (Uhazcsa ').

1) Rhazes aneb Moh. Ibn. Sachariah Abubekr z

Rkp. p. z Sclionherru k. raddy pi zemských
práwích we 4, z XV století.

Již na desce té knihy stojí pozdjší rukau po-
znamenáno ; léta 1471 stala se porážka w Denii-
nách pedmstí Wodíiaiiech atd. Druhý opis nowý
Rhasisa i Salicettibo uinil Anton. Juníinann M. D.

a prof. r. 1818. we 4. (Od nho také zewrub-
njší tato o lékaských spisech zpráwa pochází). —
Jest to wlastn ranné lékarstwí nnstra \\ilíma Rur-
gcnského t. j. Wiléma Rogera z Congenis aneb lépe
z Parmy (1180) sepsané od našeho neznámého wla-
stence, kterýž Rogera slyšel w Montepcsolanu. O
emž daw obšírnau sám zpráwn, dokládá : Aniž
sem bez píiny takowé a tak užitené dielo, z(a)
tak dlauhý as oznámiti prodlil, nebo sem dosawad
akal, zdali kdo z towaryšów našich, pate k božské
odplat aneb aspo k lidské pízni, tu práci pod-
staupil, a že dosawád nižádný se o to nepokusil,
jakož slyším a rozumím, že uitel náš dluh tla
wyplalil, tu práci na se rád pijímám. Na pt dí-
luw rozdlil celau knihu, w prwním (62 kap.) wy-
prawuje léky hlawnie, w druhém (22 kap.) o lé-

ení hrdla, šíje a hrtánu, w tetím (32 kap.) cd
hrdla dolu až do boní mázdice, aneb do kliibu

bedrního. W twrtéin (35 kap.) o ranách a lékar-
stwí ran údów krmitclných ; w pátém (23 kap.)
léky údów od kosti klúbné až do nartie a prstfi

nožních. Wyhotowení spisu padá do poátku XIIl

století, a není peložení latinského Rhazesa. (w
bibl. we. sign. IV. F. 3. Incipit cururgia Rogeri
eximii Doctoris hujus artis), kterýž se s eským
nesrownáwá, jsa toliko w 4 knihách maje jiný po-
ádek, mén kapitol. Rogeri practica mediciuae
wydána 1490 fol. Venet. Rogeri Chirurgia ib. 1546.
fol. W témž rkp. nalézá se nápodobn :

286. Ranné lékarstwí Mistra Wilhelma Pla-

centinského ze Salicetti *).

Jest rozwrženo na pt knh s krátkau pedmlu-
wau. Prwní obsahuje 67 kap., druhá 27. tetí 29.

twrtá o rozebrání (anatomia) 5, pátá 10 kapitol.

Anatomie jest mnohem dí:dvladnjší než ta, kterau

sepsal Matauš Daický (Wolkenberg z Wolken-
berka) r. 1573. Desátá kapitola páté knihy ,, o zm-
nní, rozšíení sprostných lékarstwí hodných k dic-

lóm praweným" schází. Mistr AA ilém z Salicelli z

Placentina (Piacenza) umel r. 1277. Písmo to samé
jest jaJio Rogera, e ale nco pozdjší býti se zdá.

(/) Porodnicticí (babicficQ.

287. Mikuláše KLAUDÍANA zpráwa a na-

venie z-ená/n thotným a babánj pupkoezným

we 4. 23 listy. 1519. w Mladé Boleslawi nad

Jizerau. Na štítku stojí N. C. Prwní kniha o

babení w eském jazyku psaná.

288. Alberta Welkélio o tajnostech íen-

ských.

Pelcel AV i)oznamenáiií tištných knh uwádí wy-
dáru' lé knihy okolo r. 1500 uc weejné bibl. Mladší
opis nachází se w Strahowské knihown pipojený
k spisu o mocech b>lin, kamení a zwíat. (D. G.

292.)

Raya w Persii (nar. 860, f 940) dozorce nad
špitálem w Bagdad, wýborný skaumntel u

jdodný spisowalel.

1) Žil w Bononii a Veron (1275). jehož Chirur-
gia wyšla tiskem r. 1475 fol. Piacenza.

O
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289. Wýlnh i Aris/olehirých Secrelis niu-

lierum jest w rkp. p. Broiowskeiio z Prawo-

slaw pi lak nazwanein Jáde.

e) Koské lékarsíící,

290. a) Albrechta (inislra , kowác cis. Bo-

(IiluO lekaslMic koské. Rkp. wer. bib. od r.

1 1 10 we 4. pod signál. \1. C. 2. mim. 18. .li-

iiý rkp. tam/.e Wll. E. 42. fol. b. r. Jiný rkp.

z WII slol. we 4. 27 listfi u p. Boka.
Tištno mnohokráte b. r. a ni. .ledno Avydání w

Holoni. 1772. 8. Jiné ^v Jindiicliowébradci b. r. s

nadpisem : Lékaisl>\í koskil jistá a dokonale zkn-

šená. Sepsaná od M. Albrechta štobnistra, kowáe
a koníe eis. Fridricha ald. k nimž mnohé wii
u/.itné jsau pidané, nyní znown poádné spra-

wené ald. Též w Fardubieicji : Zkosená koská
lékarsUví ald. w 8. b. r. sir. 64. ald. .leden rkp.

7. XVI stol. klade : od mistra Albrechta lékae cí-

sae Oldicha (!) a mistra Ilawla kowáe císae

Zikmunda. >V rkp. >ve. bib. X. C. 2. stoji: Klo

chce koské lékaslwie nméti. len ti tylo knihy,

l>{ jest složil nnslr Albrecht ciesauw kowár Be-
dichów urozením z Xapide atd.

b) Jiné od prwnibo lékashvi rozdilné na-

lézá s w rkp. u p. Brožowského z Pravvo-

slaw rad. c. Jv. appel. s tinilo zaátkem : Po-

íná s Zpráira lékarshcí koského lakto: Or-

danus tak eený mistr a rytie Fridricha ciesaie

>v knihách swébo lékastwi o stwoeni koue atd.

I. PR.ÍWNICTWÍ A KANCELÁKSTWÍ.

a) Práica, zízení, a nálezy králoicské

a saudiií.

291. CTIBOR Z CIMBURKA a) kniha

To ira Oteská, lak slowe králce : Kniha Ctibora

z Ciinburka a z Towaíowa o obyiejich, á-
dícli. zwyklostecli slarodáwnich a práwicb mar-

krabslwi moraNvského.

.*«bírka ta se stala rozkazem a pomocí Stibora z

Ciinbnrka a Towaowa heitniana toho markrabst\ví,

na žádost mnohých páníiw a rytíinv niorawských.

okolo r. 1480. Kkp. dwa \\ Museum ; wc 4. XM slol.

nuin. 777 a auplnéjší exemplá ze .WII stol. 725. .liný

l>od jménem : Staré zízení zem morawské pána
Towíiovvského we we. bibl. XVII. . 5. .liný rkp.

oil r. 1520, 58 listfi registr. H listy fol. k nmuž
wlleny jsau njaké |)ída\vky ze zaátku XVI slol.

až do r. 1523. 1*. Boek osm nejstarších rukopisu
srownal k wydání, a doplky z sanAvkých sn-
mowních naízeni pidal. Voijít we swých Act. L.

I. 15.3. 310. z ne<lokonalého rkp. od r. 1615 ui-
nil Avýlahy, a uwodí 20 rozliných si)isiiw s ob-
Rahem ji< h. z kterýchžto spisuw patero jest tišt-
ných. <t) Smlauwy mezi pány, rylíslwem a msty
o nkteré artikule. W moraw.skÝch práwích 1545
w IfoloM.. na sir. 132. ,?) AVýpowd královská
mezi pi' ly, rjlí.-Uveni a msty, o nkteré artikule,
mimo sndauwu nahoe psanau , lamže na sir. 1,'{5.

/) >Výpo\vd iMJj. knížete a pána p. Ferdinanda
atd. z eho (páni, ryti.-lwo a nist;i) ped práweni
zemskýtn odpowídati mají neb nemají. Tainže sir.

137. i)) Pípig listu mírného (LandíVicd) zem mo-

rawské tamžo str. 3. f) Pipiš listu piznáwajícího
k landfridu, tamž str. 7. Í'odobného obsahu jsau
i ostatní posud nctišlné ástky, na píklad: Zápis
obecní a upokojení zemské za Maliáše Korwína
1484. w- Budíne. Smlauwy králowské o zboží me-
em dobyté 1486 w Jihlaw. Druhé sndauwy krá-
lowské o mince, o sláwky (arreslalio), o stawení
k r(d(um (veniendo in eonstitutnm, Einhallun<; der
Termine) a odbýwání wedlé zem atd. Swobody
markrabstwí morawského od Matiáše, Jiího, Jana,

Wladislawa, Wáclawa, Sin^munda, Albrechta atd.

Wxtahv z auplnjších opisíi stojí w Miihr. IMagazin

1789. B. 1. 37. 148. ') W lioowické knihown
jest rkp. WC 4. Práwa a zízení zemská s ped-
ndtiwau Stibora z Cinibnrka. Druhý rkp. fol. 1603.

I)J Cliliora ; Cimhurka Bád ili zn^ietií 7nlijndisk

w markr. morawském. Bk|). XV wku (Boek).

292. Uslanoiceuí cecbowní aneb poádek nui-

/</M Pražských. Do eského pelož, okolo r.

14.30. Bkp. píiwodní u hrab. Fr. Šternberka.

Tištna jsau w knize : Riegers Malerialicn zur

Statistik von Bohmen Heft VII. sir. 120—131.

293. Horní práwa krále Wladislawa w rkp.

nuis. 160 (knize Talemberské).

294. Viktoriiia Kornelia ze WŠEIIRD knihy

dewalery o práwiecb a súdiech i o dskách zem
eské.

Spis pro welikau potebu práwníkum w XV a

XVI stol. asto opisowaný, a nyní pro historii prá-
wnictwí dležitý, a jak Procházka prawí, didiaz

wýmluwnosli weliké. Kachází se mnoho rkp. jichž

p. Hanka 19 napoetl, na trojí wyprawowání a te\to-

wání se dlících. Jedny rukopisy jsau starší (okolo

1500) s pípisem páníun Kostkám z Poslupic, a tch
nejwíc se nalézá

;
jiné (a tch Dobr. jen 3 na.^el,

mezí nimiž Batidnický od r. 1511. a we. bib. od
r. 1515) králi AVIadislawowi II pipsané, oprawený
text zawírají, kterýž Viktorin náš za i)rawé sám
nznáwá ; tetí rod rukopisi bez pí|)isu jest. Píinu
zinuowání a wiibec wáhání s wydáním na swtlo
lak potebné knihy p. Palacký dobe udáwá býti

sj)or tehdejší mezi stawy eskými s msty teprwé
r. 1517 sndauwau swatowáclawskau utišený. Ti-

skem vvyšla jakožto lni íslo Staroeské l)iblioleky

wydáwané nákladem eského Museum, w Praze
1841. 8. maj. péí p. Haidvv, s iwodem p. Palac-

kého, [lodlé rkp. ("lementinského od r. 1515 s uži-

tím mnohých jiných. Pipsáno to wydání bylo

(k nmuž i jiní wlastenci penzi pis|)li) spiso-

wateli této lileraliirní Instorie na památku za wy-
dání eského slowníka.

295. Práwa Brnnská w rkp. fol. od r.

1543. w bibl. p. hrab. Thuna w Déine.
Poínající takto : Purkmistr a písežní mšfané

msta Brna. VVorlel (ortel) prwní z Hradišt m-
sta. Takto se stalo atd. Podobný Codex nalezl prof.

z Monse w registratue Brnnské IV. 39. W lioo-
wické knihown : Obyejo\\é práw i jiných chwa-
litebných wcí zem morawské léta 1521 fol.

296. Ziz.ení zemské králowstwi eského za

krále Wladislawa, složená (dle nsne.šeni na sné-

m r. 1492) skrze pány Pelra ze Šternberka

a na Lištni a Zdeka ze Šternberka a na Zbi-

1) O áflecb a práwích markrabstwí Morawského

]). historiograf Boek srownal deset rkp. a

chystá jich wydání.
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roze , a wladyku Albrechta Rendla z Aušawy,

prokurátora krále Jeho Jlilosti.

Spis bez wlastního nápisu takto |)Oíná : Léta bo-

žieho tisícicho ptistébo (loOO) za najjasnéjšieho kní-

žete a pána, pana Wladislavva atd. ráil jest Jeho

Milost powolenie dáti pánuoin a rytiestwii w ko-
run eské , aby swá práwa po wšech dskách

wyhledali, a to w jedny kniehy wsecko sepsali,

a to s ])ilnosti pehlédnúc, aby wážili práw swých,

aby piinili nebo ujali, tak jakž od starodáwna bý-

^valo , a to aby w jedny kniehy složili , a ty

kniehy aby tisknauti rozkázali, aby mohl inieli bo-
hatý nebo chudý, ktožby chtl, aby se tiein umli
MŠickni sprawiti a wystiébati, aby žádný newda
neupadl w pokutu : pro kterúžby ml est ztratili

aneb hrdlo a statek atd. (Na konci:) Jsú pak ti-

štny tyto kniehy w slawném mst Starém Praž-

ském léta téhož, jako swrchn psáno stojí, a králow-
stwí krále Jeho Hlilosti uherského desátého léta a

eského tiidcálého. we 4. A má 8 list. B— T po
(5. Jsau to wlastn nálezowé wytažení z desk zem-
ských, kteréž shoely r. 1541. AV jednom rkp. w
Rejhrad na iMoraw jsau tyto wýtahy z desk od
r. 1321 až do 1. 1485, pi emž pamti hodno, že

wýtahy w eském jazyku tu již rokem 1396 poí-
nají, akoli dle swdectwí Wšehrdowa desky zem-
ské až do r. 1495 latinsky wedeny byly. Uinna
jest ješt a to za mého úadu ,

prawí Wšehrd w
8 kap. 9 knihy, we wšech dskách tato promna,
že se již esky wšecky dsky píší, kteréž jsau se

od poátku wždycky latin psáwaly a registrowaly.

Od nho také tyry knihy mli jméno dsky Vik-
torinowy. Rkp. w Museum we 4. pod num. 771 jest

sbírka ili kniha nálezw, z nichž Wladislawské
zemské zízení scstaweno. Rkp. w Mikul. jedno-
wký we 4. na pap. s registíkem i se snmem r.

1492. [Zízení za krále Wladisl. 1. 1550 složeno a

k tisknutí spraweno.]

297. Sententiae casuum forensium aneb Paii-

declae Brunenses, w eštinu peloženy w rkp.

registratury Brnnské N. 32.
Poíná: Léta pán 1343 sedláci z Šibnic atd. W

Hoowické bibl, jsau pidionowé a nálezoAvé, které
jsau se staly w mst Brn 1406—1417 rkp. w 4.

Též : Phouowé a nálezowé markrabstwí moraw-
ského fol. 3 svvazky rkp. Též nálezowé a puho-
nowé od 1. 1460. fol. Nálezowé od r. 1475—1516.
fol. pak od r. 1519—1520. fol.

298. Wýpowdi práwa Magdeburského a n-
které ortele Oloiniícké pro nkterá msta eská
na plnoci 1518 mc 4. rkp. mus. 773.

299. Zízení nejstarší markrabstwí moraw-
ského poínající se pípisem landfryda krále Wla-
dislawa r. 1516 s pídawky až do r. 1531.
[rozdílná od wydání r. 1535 i od knihy Ctib.

z Drnowic] Rkp. fol. sauwký (Boek.)
300. Wýpiskij práwní a saudní ze starých

desk král. íeskébo od r. 1287— 1437. Tištna
sbírka I. w Archiv. 11. 330, sbírka II. lani/,e III.

sir. 307-367 (num. 15 — 305 až do r. 14CG).

301. Wýtahowé z desk zemských. Akta za

krále Wladislawa. Rkp. nuis. 160 (éž (r. 1506.)

w rkp. lloow. w. Rozbor sir. 159. Wýpisky z

desk zemských za krále Wladislawa, Hkp. lloows.
Zápis krále Wladislawa 1598 clwrlek den sw.

Wawincc. Tamž.

302. Zápisowé za krále Sigmunda a jiná akta

wálek Husitských. Rkp. mus. XX.

303. Nejstarší zápisy Hradecké od r. 1384
— 1404. w Arch. II. str. 314—329.

304. Zápisy Kozelské we Slezsku od r. 1480
— 1571 w Arch. II. str. 393—404.

305. Knihy památní a listinné msta Olomouce,
založené r. 1424. Rkp.

306. Knihy mstské msta Prostjowa z XV
stol. Rkp.

.307. Knihy msta Litomyšle od r. 1440.
Jiné kšaftowní 1492 — 1562. Naízení o eme-
slech atd. 1357— 1438. Rkp.

308. Listá historický od Jos. Schuna zawírá

30 listin od r. 1408—1663. z archivu Piseckého

a Wodiianského s historickými poznamenáními.
Tištn w as, mus. r. 1832— 1834,

309. Nález panský za krále Ladislarca 1454.
Dwa rkp, u p, ryt. z Neuberka, též w rkp. w
bibl. Colleredo-3Iansfelda. Též w Mus. 771.

310. íálezowé za krále Ladislawa. Rkp. mus.

732, 769 a 776. též w rkp. Wyšehradskcm (Od
peetí jeden groš atd.).

311. Nálezowé panští za krále Sigmvnda až

do Wladislawa. Rkp. mus. 768.

312. Nález panský za krále Sigmunda^ o li-

stech. Rkp. w bib. Colloredo-Wansf, též n p, ryt.

z Neuberka.

313. Ustanowení panské za kr. Sigmunda. co

má bráno býti od desk, Rkp. mus. 769,

314. Nález Ytanský za cis. Sigmvnda o listech.

Rkp, we. bib, XVII, C. 22, též za Ladislawa r.

1454 a za Wladislawa r, 1486.

315. Nálezowé saudu dworského, komorního

a zemského z XV stol. Rkp. Ave. bib. XVII. A.

35, fol,

316. Nálezy saudu dworského r. 1454 až do

r, 1465, Tištny w Archiv, cesk. I, 428.

317. Nálezowé práwní od as krále Wáclawa
a Sigmunda (1378—1438) sebráni od Alberta

Ojie z Oedlic, pod nápisem : O nálezich pan-

ských. Rkp. we 4. u kižowniki, kdež i AAšehr-

dowy knihy (num, 200) se nalézají.

318. Phony a nálezy m. morawského od r,

1437 až ku konci XVIwku. Rkp, fol. u p. Boka.

319. Nálezowé staí saudu zemského za krále

Wladislawa, w rkp. Raudnickém po dewatcrých

knihách \A'šelirdowýcli od r, 1511. Poi^ínaji prá-

w jako tištní od Pawla Scweryna w Praze

1530 we 4, «Za práwo jest,"

Jiný rkp. nálc/fiw saudu zemského okolo 1520
fol. u far. Haiiscra (led na Slrahow) : jiný we. bib.

XVIL . 30. fol. b, r. též tam rkp. z XVI stol. b. r.

we 4, XVII. F. 33, \Vladislawa dekrety z desk zeni-
.ských wytaženy. W rkp. nuis. 1(50, pag. 384 — 400.
(w Talendiersk, knize za krále Jana až do Wladisl.)

320. Piihony a nálezy. (Na druhém lisln):

W této knížce najdeš s avší pilností wvhledáni a
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sebrání mnohých pedešlch puhomiw n nálozfMv

jedné každé wci sobí- podobné a so dolýkajicí,

té/, kterého léta co toho se stalo poádn sepsa-

né, a pro snadnjší i spšní^jší najití registro-

vané atd. fnl. 2S(3 list a 17 str. resrislr. Nej-

mladší piilion jest od r. 1500. Rkp. na peroani.

\v bil)l. A>'id. z kniii hrab. Fr. .liiibo % Gianini

probošta kapitoly Olonuieké.

.S21. Zí//7/.<i/ rozliných oso6 r. 139S— 1428.

(19 kns) Archiv, cesk. 111. sir. 271 — 284.

.322. Zápisy mstské Nowcho msfa Praž-

ského od r. 1446 — 1453. Rkp. u p. Cela-

kowskho. obsahnji( í nkolik lisic zápisíiw roz-

liného druhn latin Avyhotowenýcb, také tam

zde eské zápisy se wyskylnji.

Z lrh p. el. wydal w as. mns. 1839 a 1840.

\v)l)ruin'li slohen> i wcí na mnoze paniálných.

323! Zápisy Pniiské obecní 1400-1429.

Sbírka prwni w Archiv. I. str. 189— 225.

324. Staré zápisy rodu Sternhersk/io od r.

1396—1432. Sbírka prwní w Archiv. I. str.

138— 157.

325. Zápisy kniial Minsterberských w Oleš-

nici od r. 1454 — 1489. w Archiv. I. sir.

297—317.
320. Zápisy we trcech sed/skývh od r.

1 389—1499 w Archiv. I. 339—350.
327. Wýpisy ze starých desk dicorských od

r. 1384—1456 w Archiv. I. 390—427.
328. Seznáni swdkw od r. 1453— 1456.

Sbírka prwní w .\rchiv. I. 159.

329. Extrakt ze wšech regisfer zemských

puhonu markrabshví 7uormrského, na kteréž se

nálezy i)anské pii práw zemském Brnnském

od I. 1106 až do 1. 1598 staly. Rkp, 4. w
knih. Rejhradské.

330. Nkteré puhony a nálezy práwa zem-

ského Olomouckého. Rkp. na pap. z XVI sto-

letí Ave fol. w bibl. Prtjliradské.

331. Pithonotré a nálezoiré (znamenají se

nkteríj pamti, piípowdi í jiné potíebné wci
w markrahstwí 7Ho/'«rsA/H zbhlé od I. p. 1475.

Rkp. bibl. weK XVII C. 5.

Jiný 0(1 I. 1498. ib. XVII. C. 14. Též .sbírka pu-

honu a nálezu w archivu arcil). Olom. nkolika
foliantíiw z XVI stol.

332. Jlegisfra auzká králowská , cenvená,

aksamilouá od 1471. fol. rkp. pap. w Museum
757. (Obsahuje komorní saudy.)

333. Registra erná aksaniilowá od r. 1500
do 1511. Hkp. peinám. malu>vaný. (Jbsalmjc

protokoly appellaíiii ; dležité rodopiscm^ fol.

w Museum.

334. Wýlaliy z listin rozliíiiých od r. 1371
— 1471. (lat. í ecs.) W Arch. i. 111. sir. 465.

sld. sbírka kus 804.

335. íúiilia práicni obsahující pe a nálezy

saudu místa kr. Hradišt , slranau kterých o

naueni pii práw Brnnském tázáno býwalo.

Rkp. z druhé polowice XV stol. fol.

Kniiia pro lepší a .suadujší poznání práwa sand
mstských \v íloraw wclice dležitá. [Boek].

336. Registra zápisíhr králowských i obec-

ných r. 1453 a 1454 sepsaná. Jest to ne-

psání lislw na statky a rozliné límluwy od

král Karla, Jana, Wáclawa a Sigmunda da-

ných neb mezi stranami wyholowených, kteiiž

lislowé, ponwadž w asech bauiliwých 1419

—

1436 a od 1439 do 1453 zemské dsky a

práwa nešly, w r. 1453 do desk wtleni býti

nemohli, a protož ped zwlášlní kommissi udáni

býti museli. Rkp. we. bibl. XVII. A. 15. z

poátku XVI stol.

Jiný opis jeho w tajném archivu wc ^Vídni od r.

1530. Tištna jsau w Archivu csk. I. str. 493. II.

175. 444.

337. Po ruznu nacházející se trýpisy zprátc,

nález atd.
*

(í) Práwa pisnská, místopísaská
;
práwo On-'-

dráška menšího písae (1456) Hukop. Fiirstenb. b)

Ustawenie a zjednánie pánw a zeman zem e-
ské za krále Siijuiunda, co bráno od desk zenj-

ských. Rkp. W. II. Nalezeno a ustanoweno, jakož

jest bylo od starodáwna bráno od desk atd. rkp. H.

II. Nauení o rádu u desk; Jindicii z Michalowic

atd. znnmenawše, že zem z daru božího naše e-
ská upokojena jest atd. Rkp. II. II. (1455). c^ Páni

nalezli, aby woláno hylo we wšech mstech atd.

X To jest Av now úad pijal. Rkp. T. III. /y Ná-
lez o uowého krále — o wšecky listy — o ležení —
o škody — aby listowé dláni byli (lle obyeje sta-

rého — co mají od eho wzíti u desk. Rkp. B. II.

ej Opt jiná práwa jsú tato Starého msta Praž-

ského. Pihodiloli!)y s kdy, žeby muž a žena ma-
jíce sbožie a swoliliby s atd. X Juris inlormato-

ribus dominis proconsuli et consnlibus majoris ci-

vitatis Prag^ensis. Georgius etc. Policejní naízení sne-

šenie snniowního. Ku konci : l.éla od nar. syna hož.

1486 dokonány jsau tyto knihy, f) We jméno sw.

a nerozdílné Trojice Amen. Jakož všickni i každý

zwlášt dobí lidé mají se stínali o obecné dobré

w této wlasti atd. Rkp. II. II. (f) O poprawách po
krajích, rkp. B. II. hj O swdcích „AVeliké užite-

nosti atd. rkp. N. ij O pokoe wražedlníka. Pokora
wražedlníka atd. rkp. F. II. h) Wy úediu'(i, kteíž

jste od nás w tyto úady usazeni rkp. II. II. 1) Za-
hájenie a zdánie siídu rk|). V. II. zahájený saud

lamž. Zahájenie saudu. „Krajuw jest dwanáct" atd.

Rkp. II. II.

338. Triné anno 1456. feria 4 post Andreae

datum est istud subscriplum de olTicio Sexdo-

minorum ad recii)icnduni in foro, quae addu-

cuutnr et porlantnr, fructuum in forum et retro.

,.N'ajprwé owocné tržné" atd. [policejní naí-

zení]. Rkp. W. II. (w. Rozbor 1842 str. 172.)

339. Rozsudek Wladislawa mezi pány, ry-

tíi a msty, Rkp. mus. 768.

340. Hrdelní piibh eský z XVI stol. od M.

Dirorského z rkp. tištn w as. mus. 1832.

sir. 314.

b) Snmy , sneseni slaw , knzi , mst.

341. List pánftw eských a morawských do
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Konstancí odeslaný. Tištn jest w Posliilc Hus.

1503 na lisfu 247.

342. Snni obecný walný slawu eských a

morawskýcli w aslawi od 1— 7 erwna 1421.
O zízení koniny eské \v jcrlnotn proli králi S\\r-

ninndowi uhorskéniu íild. lí tomu núleží spis: Pí-
iny, ])ro které stawowé cis. Si<finiiiiila /.a krále |)i-

jíli neclilí 1421. Též odpowd Siífinnndowa w rkp.

(bibl. Lobk.) Wšc li.štno \v Ilájk. kron. list 390
atd. Zlomek snnai od r. 1421 tištn w eeho-
slawn (1825).

343. Sneseni kiiézí Táborskfjch s mistry a

knžínii Pražskými a na tom zfistáui, jak o tle

a krwi pán atd. 1420 na zámku Konopišti.

fŠturm w Srownání str. 398; též odwoláwá se

na n JaFet, i w Lukawcow kronice Táborské o

niob znnnka. BoekJ. Snesení mezi Táborskými a kn.

Pražskými w Praze 1420 cituje Sturin w Srownání
str. 400. Psaní Pražaniiw k páníim eským po wí-
tezstwí nad Wysebradskými 1. 1420 rkp. we. bib.

XI. D. 8. num. 1. Sndauwa pán eských 1. 1421

rkp. we. bib. XI. D. 8. num. 1.

344. Snm w Starém mst Pražském od

hrabat, pánw, wládyk, purgmislra , hejtmauw
a lidu obecného držán léla 1421 dne 7 Cer-

wence. [Artik. 16 o lichw] w. Stelcar o lichw
f. 5. Prwní snm po upáleni Jana Husi a M.

Jeronýma Pražskéiio držán w Praze o naprawcní

náboženstwí 1417. Rkp. w 8. u Boka.
345. Akta weejná i snmowní w Cechách

i w Moraw od r. 1414 do 1428.
Tišt. w Arch. es. III. str. 181—268 (kusu 41).

Též w králowstwí eském od r. 1432—1439 tamž
str. 395—464 (kus 35).

346. Akta snmowní král. eského od r.

1436—1452. Rkp. fol. (u p. Boka).
347. Jednání snmowní (weejná ili obecná)

w markrabstwi morawském od r. 1412— 1474.

porznu s mnohými mezerami, dilem >v celku,

dílem jen w zlomcích.

Sbírka opisu z rozliných archiv morawských
u p. Boka.

348. Jednáni snmowni (obecná) av markr.

moraw. od r. 1475 — 1524.
Sbírka auplnejší již nežli z pedešlých as. W

opisech z rozlinýcii arch. morawských u p. Boka.
349. Jednání snmowní (obecná) w markr.

mor. od r. 1526— 1620 (dílem psaná dílem

tištná).

Sbírka snad již úplná a bez mezer. Nejhlawnejší
ástka chowá se w stawowském archive pod he-
slem : Památky zemské, a w knihown zemelého
iiejw. kanci. p. hrab. iMitrowského, ostatní wšak w
archivech kráiowských mst, obzwlášt msta Brna.
(Boek).

350. Snmy král. eského od r, 644— 1529.
Též : Wýtahy snm král. eského. W rkp.

XVII wku we 4. (u p. Boka).
351. Král Wáclaip a jednota Pražská 1394

— 1401 w Arch. esk. I. 52— 66.

352. Snm knžský za arcibiskupa Konráda

w Praze r. 1421. rkp. (bib. Lobk.)

|» 353. Snm walný stawii markrabstui mo-

rawskélio, w Brn u pritomnosli krále Signiunda

od I — 17 Listopadu 1421. Nálezy proli Hu-
sitm atd.

354. List raddy msta Pražského irnéacm Sig-

niunda knížete litewského, spráwce eského a

morawského, mšfanm Kaui-imským na promi-
nutí jejich winy strany náboženstwí a pidrženi

se krále uherského 1422. (Opis u Boka.)
355. Snm knzi a mistr Pražských s kn-

žínii a mistry Táborskými na hrad Konopišti

1423. Rkp. (bibl. Lobk.)

356. Snm obecný w Praze, od 16 íjna
do 1 Listopadu 1423. Ustanowení dicanáctí

spráirc králowstwí eského až do roka, naí-
zení o minci atd.

357. Snm oboji strany slaw král. eského
we Zdicích, na poátku íjna 1424.

358. Sjezd jednoty Táborské w Písku. 6
Února 1426.

359. Snm obecni w Praze r. 1433 ten

týden po sw. Wít, na kterém s wyslanci od
snmu Basilejského Compactata smluwena, a po

tech wyslaných t. Prokopu Plzeském, Mar-

tinu Lupái a Matji Laudowi z Chlumean otcm
w Basileji pedložena , a potwrzcná zpt do

Prahy pinesena byla.

Opis eský toho listu w rkp. (bibl. Lobk.) Pi-
jetí tch kompaktát stawowé zwláštním listem w
Praze na den sw. Matauše i*. 1435 doswdili. kte-
rýž hst pi tyech artikulích tištn jest. Tato umlu-
wa neb kompaktáta Basilejská w opisu starém na-
lézají se w bibl. kláštera Rejhradského na 2 ar-

chowých listech , a opt we 4. stran 9 též w bibl.

Lobkow. w Mus. pod num. 559. 4. (pi chron. Mar-
timiani) a j. Nejstarší wydání jich tiskem jest

:

„kompaktáta církewního snmu Basilejského" (bez

r.) 1500. WC 4. na 18 listech. Potom se zpráwau
neb uwedením mistra Pawla Zateckého, administrá-

tora utrakwistw : Tyto wci zízeny jsú naped
ke cti a k chwále boží, králi pánu našemu, králi

Wladislawowi, i králi Ludwíkowi Jeho Milosti k do-
brému. W kterýchžto oznamuje se: kterak w tomto

eském králowstwí a morawském markrabstwi po
mnohých nesnázech a zá!ud)ách skrze tyto spo-

lené smlúwy, kteréž slowú kompaktáta, pokoj k
wnosti uweden jest mezi wšemi uárody kesan-
skými. W Praze 1513 we 4. list 55.

360. Pochy])uosti a otázky s^taww eských

s strany pr/jimání pod oboji 1435. Rkp. (bibl.

Lobk.) Odpowd na to (tamž).

361. Swoleni pánáw eských po té porážce,

která se stala u sw. Jana na Bojišti. Rkp. z

XV století (bibl. we. XYIL F, 49.)

362. Wystctlent fyr artikul od snmu
Basilejského. W Jihlaw 1436, w Jun. Rkp.

(bibl. Lobk.)

363. Kterak stawoiré králowstwí eského a

markrabstwi morawského ke fyreni arlikvlam

swolili, a co sob pitom wymínili. W Basi-

leji 15 Led. 1437. Rkp. (w- bibl. Lobk.)

364. List mírný slawu králoMslwi eského
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oboji slnmy nn sncmii rražskein 1. 1410, 29

Ledna.

Originál s 6*^ wisiilymi iiitetiiii w anliivii Hra-

deckJiii u hralilo t-niína. Rkp. wcr. bib. XVII.

\. 16. str. 59 pml jiiiéiuMii : LaiullViod ^všho krá-

low-ilwí fskiWui |io smrti J. M. k. Albrechta ui-

nný w Traze 14 10. TiitÍMi w Arch. esk. (1840)

I. str. 24.Í. Artikiilowé (tile wšelio knžstwa Praž-

ského pro iitxNrzcní Landfriedn ode wší zeni tii-

nného zawiení a skrze kapitolu na hrad Praž-

ském >\)idáiení den s\v. Jeronýma 1.1441. AV témž

rkp. listu G4.

305. Snm tr Praze 29 Ledna 1442. Po-

selsttri králowé Alibéíy k tomu snmu o jejím

a syna jejího Ladishnva prthvu ddiném ku

korun eské.

366. Mír zemský kraje Boleslatrského sn-
mem w Nymburce uslanuweuý I. 1440, 10

Bezna. Tištn w Arch. 1. sir. 249.

367. Mir zemský hraj hauimského^ Cá-

slatrského^ Chnidimského a Hradeckého snmem
w Oáslawi ustanowený 1, 1440, 17 Bezna.

Tišt. w Arch. L 254.

368. Sneseni walného snémn Pražského 1.

1440, 15 erwna (o svolení krále). Tišt. w
Arch. I. 263. Písaha Avoiilelii, tamž str. 264.

369. Sneseni spolené mistruw a knží Praž-

ských s knžímí, obcemi Táhorskýnn. W Praze

1443 w auterý po sw. Janu kiliteli. Rkp. we.
bibl. XVII, A. 16. str. 74. Piípis listu mst a

obcí Táborských, jich se piídržejících. Tamže

list 77. [Uwádí je též Jafet w hist. bratr. f.

65.]

370. Ak/a Táborských knží sepsaná r. 1443.
Vwádí Jafet w hist. bratr. f. 62—3. Por. Mik. z

Pelliimowa pokraowání kroniky Táborské 1443.
lat. a esky, zdá se býti ta sama wc. Boek.

371. Rozepsáni traktatuw (jinak wyznání Mí-

ry) po Cechách a Moraw
,
jimiž misti Pražští

wíru swau o tle a knci pán rozprosteli, r.

1443. [w Jafetowé hist. bratr. f. 65.]

372. De septem sacramenlis. O jiné rozdíly

mezi stranami mistruw a knží Táborských ; také

jest pochwálení snmu podáno atd.

R. 1444 pochwálení lánk wíry Táborských —
kdež se i wvznání wíry o tle božím od nnstra
Engliie (Pelrus Payne), kteréž jest uinil (na snénm
1427) a napsal, potwrzuje — 4 listy. Msc. 1444.
Boek.

373. Snm knžský u Hory Kutné 1443 w
sobolu po sw. Prokopu (12 list). Rkp. pap.
w 12. XV wku w Mikulowské kniho>>n
(Boek).

374. Pochwálení snmowní smyslu Rokyca-
notca nad Táborskými knxi r. 1444, též wý-
pis sntT.u téhož a arlikuluw wíry schwálené.
(Uwádí Jafet w hist. bralr. f. 64 5.)

375. Wýpoted snmu VndskvUo mezi mistry
Pražskými a knéiimi Táborskými o láncích
wíry w Praze o nowém roce 1444. Rkp. w

bibl. Lobk. (w. Bílejowského kron. církew.j

Rkp. wer. bib. XVI!. A. 16. listu 78.

376. Jednáni stair králowslwí eského na

snmu obecném w eském Brod 1. 1444. ms.
Listopadu.

377. Sneseni sjezdu Podobojivh na Kutné

Hoe I. 1445, 24 erwna. O zachowání kom-
paktát a uwcdcní Ivrále do zem atd. Opis w
arch. Teboiiském.

378. Sneseni snmu obecného w Pelhrimow
1. 1446, 12 erwna. O uwedení krále Ladi-

slawa do zem, o potwrzení M. Jana z Ro-

kycan na arcibiskupstwí atd. W Arch. I. str.

294.

379. Snmoirni wci od r. 1440— 1446,

týkajících se wolcni krále pospolu tištny jsau

w Arch. esk. L str. 245 — 294. Na píklad:

Jednání s Albrechtem baworským, králowau Alž-

btau atd.

380. Jednáni na snmu walném o sw. Mar-

tin r. 1446, tišt. w Arch. esk. IL sir. 209.

Poselstwí k Fridrichowi císai.

381. Snm o sw. Stanislaicu r. 1447. Z akt

jeho w. Arch. IL 218.

382. Jednáni na snmti to Jind. Hradci r.

1447 w Sept. a Oct. w Arch. IL 219. Posel-

stwí Fridricha k tomu snmu. Odpowd slawiW.

383. Jednáni na snmu Pražském prwním

r. 1448. Arch. IL 227.

384. Walný snm Sicatojirský w Praze r.

1448. Arch. IL 233.

285. Snm tc Kutné Hoi-e o sw. Jan r,

.

1448. Arch. IL 237.

386. Poselstwí eské we Widni r. 1448.

Arch. IL 240.

387. Sneseni wšeho knzstwa obojí strany

we weliké kolleji uinné, a ped obojí raddau

mst Pražských wyhlášené, a w knihách obojího

msta zapsané 1448. Rkp. bibl. we. XVII A.

16. sir. 94. Též w rkp. kapitol, bibl. (pi-i e-
ech Mudrcfi).

388. Akta w bezwladí eském r. 1449. Arch.

IL 244.

389. Snm Jihlawský po sw. Jakube 1449.

Arch. IL 258.

390. Smlamoa sjezdu Hradeckého a Pelhi-

mowského 1449, 10 Dubna. O zastawení riz-

nic w echách atd.

391. Smlauwa sjezdu oboji jednoty králow-

slwí eského na Wildštein 1. 1450, 11 er-
wna. Konené upokojení zem eské, a smíení

se obojí jednoty atd. Arch. IL 274.

392. Sjezd jednoty Strakonické a w Plzni

r. 1450. Arch. IL 267. Poselstwí p. Jiího z

Podbrad ku pánm sjezdu Plzenskéiio r. 1450

(w post), weejné oswdowání p. Jiího z Pod.

proti pánm jednoty Strakonické!. 1450,30 Dubna.
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393. Snem Pelhimowský r. 1450. Arch. II.

269.

394. Snem obecný 1. 1454 w rkp. Ho.
II. [w. Rozbor. 1842. sir. 100.] Snem Pel-

himowský (druhý) 1450. 13 Jul.—3 Aug.

Arch. II. 284.

395. Poselstwi ku králi Fridrichowi 1451.

Arch. II. 301.

396. Snm Benešoicský r. 1451. Arcli. II.

303. Rec Eneáše Syivia od Fridricha krále ím-
ského. Odpowd stawuw \v Cerwenci.

397. Wýpowéd snmu uuilného Pražského od

25 Lislop. 1450 až do 6 Ledna 1451 dr-

žaného. Rozdlení a oprawcní pí wzniklých

;

o uwedení krále do zem atd. Arch. II. 287.

398. Snesení snmu obecného w Praze 1.

1452 o sw. Jií. Wolení p. Jiího z Podbrad za

spráwce králowstwí eského. Arch. II. 309.

399. Písaha krále Jiího, W rkp. nius. 767.

400. Wýpoiod snniowní mezi mistry a kn-
žími Pražskými s jedné a Táborskými s strany

druhé, kteí se podlé uwoleni swého snésti ne-

mohli 1454. Rkp, bibl. we. XVII. A. 16.

str. 78.

401. Poselsttoí krále Jiího k papeži. Rkp.

mus. 594. (Nowá kronika).

402. Jednání p. spráwce a staw král. e-
ského mezi císaem Fridrichem a králem La-
dislatcem o pokoj a pátelstwí r, 1456 (w
post).

403. Zewrubná zpráwa o jednání neplatném

wyslancw eských w ím r. 1462 od Ji-

ího poslaných ku wzdání poslušcnstwí papeži

a k pijetí od nho potwrzení kompaktátuw.

Rkp. w Stokholm a Wíd. bibl. Nowý opis též

w Museum.

404. Poselstwi jednoty panské král. eského
ku králi Jii-imu na snmu Pražském r. 1465,
25 Zái a odpowd králowská na to. Druhé

poselstwi týchž k témuž o suchých dnech wá-
nocních r. 1465. K tomu náležejí: Gravamina

sjednocených pánftw na krále Jiího. Rkp. mus.

160. (Talemb. Cod. p. 147 a 419.)

405. Snm Benesowský r. 1468 a jednání

na nm petrženo nowinau , že Viktorin siln

na Tebíi obležen jest. [Hist. bratr.]

406. Rád mincowni t. cena penz a mince

ustanowená od Jiího z Podbrad od r. 1469;
jest také jen snm. Rkp. we. bibl, XVII. C.

22. též w bib. Lobkow. a Šternberg.

407. Snm o hotoirosti weejné od r. 1470
w Rez. rkp. fol. (arch. Teb.) w. Rozbor

1842. sir. 171.

408. Snm w Benešoir. Popsání jeho w rkp.

Wíd. bib. od r. 1474. Nález toho snmu w
Talemb. knize list 150— 2. též w rkp. lloow.
(w. Rozbor 1842. sir. 160.)

409. Arlikulowé snmu pán pod oboji e-
sky a lat. w Praze 1478. Prwní to tištný

snm. (W. Abhandl. d. Privatgeseli. V. 233).

410. Sje-id w kolleji dne 10. Srpna na sw.

Wa\>rince sírany pod obojí pro obranu kom-
paktáta 1478. Opis nmecký w bib. Lobk. Ori-

ginál nepocliybn byl eský.

411. Snem od r. 1479 we stedu po sw.

Františku. VV rkp. kapit. Pražs. (pi eech Mu-
drc) též Furstenb, II. (w. Rozbor 1842. str,

159.)

412. Snesení neb sm/oMca mezi stranami pod
jednati a pod obojí na snmu obecném uin-
ná, a na dwau cedulích ezaných sepsaná, a do
desk zemských wložená 1481. Rkp. bib. we.
XVÍI. A. 16. str. 99.

413. Sneseni se nkterých pán, 3Iik, Trky
z Lippy staršího i mladšího atd. purgmislra a kon-
šel mst Hradce nad Labem a Jarome o ar-

tikule s strany wíry. Inc. We jméno sw, tro-

jice Amen. Ponwadž wšeliká múdrost od sa-

mého wšemohúciho pána boha jest atd. (r.

1482.) w rkp, we, bib. XVH. H. 12.

414. Artikulowé snmu pán pod oboji.,

drženého w Nymburce. Tištn w Praze 1483.

(Tento snm i od r. 1478 Stelcar uwodí , a
posud žádného exempláe nenalezeno.)

415. Snm w Kutnéhoe w pondlí po sw.

Mikuláši 1485, konené ujednocení strany pod

obojí a strany pod jednau. Rkp. w bib. Lobk.

též M-e. bib. XVH. A. 16. str. 103; též w
Talemb. knize list 299. Tištn jest. Snm o Lae-

lare 1485 rkp. Furst. IL

416. Nález o nowého krále, a wšecky listy

atd. a nálezowé za krále Wladislawa 1486.

swolenie pi sw. Wáclaw o minci atd. saec.

XV. fol. Vid. z Dube w^ýklad rkp. we. bib.

XVII. C. 22. num. 9.

417. Snm obecní na hrad Pražském 13

Rezna 1492 o wyplenní laupežník (w bib.

Lobk.) tištný we 4. W Talemb. knize na listu

222. Snm to w pondlí po suchých dnech

postních 1492. Rkp. Fiirslb. II.

418. NáleMicé snmu 1497. w Praze w 4.

Tištný nalézá se w bibl. Senátora Nowosilcowa

w Waršaw. Wiz Rakowcký Prawda ruská p.

236. w Talcmborské knize na listech 184—187
nalézá se snm od r. 1497 w suché dni let-

niní u pítomnosti krále Wladislawa držený.

Též w l)il). Fiirst. we 4. My Whidislaw, o pa-
peži, de coniniimione , o práwíih, o zápisích, o

piecIio\> áwání jinvrh, o cle, o Pikhartích, o zápisu,

w. Rozbor 1842. ikp. F. IL

419. Rád stawn panského. L. 1501 w úterý

po swátosli.

Rkp. Iloiow. w. Rozbor 1842. sir. 159. Snm o

pániecli, rytíistwii a mšanech, twrtý (1507), tamž

a WC Furslcnb. rkp.

420. Swoleui obojí sírany na obecním snmu
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w Praze zaweiié a we tlíkiich zapsané 1512.

HUp. bib. wcr. XMI. A. 1(5. sir. 116.

421. Psáni pána uiorairskývfi púmim eským
o bratry primlinviié r. 150S. [wádí Jafet w
liisl. bratr. str. 17 1.]

122. NN' r. 1513 wc ilwrtek po sw. duše

dne li> '^Ii'j^' ^^ radním dom Pražském sfotc

nn'í(^li!) siiém držel o zdc/ioiráni swých sirobod

;

lištou >ve 4. (w bibl. Lobk.)

423. Artikule snmu w r. 1515 tu stedu

ped letnicemi držanélio, jenž poiná : Najjas-

njši knieže pán, pan ^^'ladisla^v uherský král

ald. ve 4, lislii 1 1.

De|)i!to\váni k tomu sninti byli Stanislaw biskup
Olonmcký a Karel wiwoda z Miiuslerberka. (Da
k zapintení dluhu zoinsUvcIi, a sniiauwa s mosty
o \vaioní jtiwa). Al•tikMl(l\^ ó most, páiiuw a rytí-

íiw. Rkp. mus. (Talomit.)

424. W r. 1516 w pondlí po s\v. Pro-

kopu, 5 Julii, snm pánu a rytí \\ Benešow

:

zaweno 42 artikule. Rkp. (bibl. Lobk.)

Sem náleží : Psaní páuu a rytísiwa králowstuí
oskéiio na snomn \v Bono.^owo sliromáždnýrli pá-
nm 1'ražaiinm a jiným mostm kráiowstwí ooskólio

15 IG w pátek píod swatau Marketau. Origin. w
radnici Slaronist. Rkp. (Chaos rer. mcmorab. E. 11.

j. s:-!:i)

425. Téhož r. 1516 snm tc Praze o sw.

Kalein \\q 14 artikulích. Hkp. (lamž).

426. Téhož ^ 1516 na den sw. Lucie po
aumrlí Wladislawa. Ukp. (lamž).

427. Swolenie a smliíwa wšech tí sfawuw

pi snme, kterýž držán byl o sw. Wáclavvc

na hrad Pražském (Smlamca Swatotcáclawskc)

w Praze we 4. 1417, listíiw 18.

AVvšla téz tato sndauwa w Zízení zemském od
r. 1530. lí. VII. pak 1546, 1550, 1564, 1594; též

pi \aro\vnání o horv, w Praze 1627, fol. a w Praze
1786, «.

428. WILÉ.M Z PERNSTEIXA: e o

sprátcé zemi, jižlo p. Jan z Pernštejna, hejtman

inark. niorawského na snme obecném r. 1517
k stawúm wedl. Rkp. XVI \\v\\\\ u p, Boka.

|Ze >v.šeho sloh p. >\ iléma z Pornšloina, otce Ja-
nuwa. wykwítá. Rooek.J

429. Snm na hrade Pražském av auterý po

»\\. VVácIawc r. 1518 týkající se krále Lud-

wika, w 17 artikulích. Kkp. (bib. Lobkow.)
4o0. Téhož r. 1518 w pondlí po sw, Lu-

ii snm na krade Pražském držán, jehož ar-

tikule k snmu IJoleslawskému poslány. Rkp.

(Lobk. bibl.)

431. W r. 1519 to w pondlí po nowém
roce w hrálmré Hradci ti sfawowé se sešli

(I nejen artikule Pražského snmu uwažowali,
iile i 8 jiných pidali. Rkp. (bib. Lobk.)

432 Téhož r. 1519 w .«lredoposlí na .svi//í

obecním 52 artikulu zawieno. lik|). (bib. Lobk.)

433. Téhož r. 1519 po sw. Wáolaw snm
držan, a 22 artikul uslanoweno. I«k[). (bib. Lobk.)

431. Snm od r. 1520 po kw. tech krá-

lích 9 Ledna na hrad Pražském držán (o dluhy,

a o krále Ludwika) w 47 artikulích. Rkp. (bib.

Lobk.)

435. Téhož r. 1520 po sw. Bartolomji

snm w Benešoicé^ kdež pro mor auady w
Praze na delší as zdwizeny, w 6 ariik. Rkp.

(bib. Lobk.)

436. Snm r. 1521 we twrlek ped jio-

wýšenijn sw. kíže na hrad Pražském o pomoc
na Turky, w 6 artikul. Rkp, (bib. Lobk.)

437. Téhož r. 1521 snmem po sw. On-
deji to pondlí w Praze krále Ludirika žádáno,

aby do Cech pijíti ráil. W 18 artikulích. Rkp.

(bib. Lobk.)

438. Zustáni a sirolení wšeho kuézsltra pod

obojí na obecním snme w Praze 1521 o swá-
to.<ti (swátku) |)od ízením mistra Wáclawa z

Litomyšle, administrátora arcibiskupslwí Praž-

skélio. Rkp. (bib. Lobk.) též we. bib. XVIL
A. 16. str. 118.

439. Snm obecni/ w pátek o swálosti, ti-

štný u Bílého Lwa w Praze we 4. 1522. Ob-
sahuje 92 artikulu týkajících se dhilt král. a

icojny s Turkem. K tomu snmu Lnler list od

15 erwence 1522 zaslal.

440. W r. 1523 na sw. Wincence (13

Února) držen snin 6 artik. na nmž a sice w
sobotu po sw. Dorot král Ludicík aniady zem-

ské z-dwihl, dsky ujal a zapeetil. Rkp. (bib. Lobk.)

441. W r. 1524 snm na hrad Pražském.

Naež wyšlo : Zízení o auincích na snmu r.

1524. we 4,

442. Téhož r. 1524, 19 Ledna w pátek ped
hromnicemi snm pod oboji, kdež 20 artik,

zaweno. Rkp. (bib. Lobk.)

443. Sneseni msta Prahy s strany wíry a

nábožensttci 1525. Rkp. bib. we. XVIL A. 16.

str. 129.

444. Snm obecný na hrad Pražském držán

25 Ledna 1524, kdež se strana pod obojí au-

žeji spojila, we 4. w Praze u Bílého Lwa.

445. Snm obecný dskami iemskými zapsaný,

který držán byl ua hrad Pražském pi asu sw.

Pawla na wíru obrácení 1. 1525. Rkp. we 4.

Ave. bib. XVIL A. 16. sir. 125.

416. Jakož spis jest tištný udlán , kte-

rýž se takto tmito slowy zaíná : Léta pán
51CCCCCXXV w stedu ped swatým Martinem

— lilo artikulowé dole psaní w Kolín nad La-

bem pedsewzali ald. we 4. listu 18. Jsau to

artikule sniuii w Kolín držanélio a odpowdi naíi.

Poiol uwádí artikule tyto na r. 1525, a odpo-

wdi na r. 1526, i)ioto/,e myslil, že ty odpowdi
pro sebe tištny byly, ale není známo jiných ex-

empláru, než tento zde uwcdoný. (I). G. 340.)

447. Snm Jia hrad Piažskom zawin den

sw. Františka 1526 w Praze we 4. (Pedmt
byl troleni krále Ferdin. I.) Wýpis z artikulto
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SNvolených a stwrzeuých na obecním sníimu,

kterýž držán byl na brad Pražskem w pon-

dlí po sw. Františkn 1. 1526. Hkp. wc. bib.

XVII. A. 16. (od listu 143. pv. do 144.)

448. Swolení knéistwaVraiskho 1526. Rkp.

bib. we. XVIÍ. A. 16. sir. 135— 143.

449. Wýlahowé snmiiw zemských, eskýcb,

to jest králowstwí teskbo (bez titule ; na za-

átku stojí): PosUuipnost knížat a králinv e-
ských, kteíž dsky zemské uwedli, (pak wšecbno

ostatní samí wýtahowe' snmští). Rkp. fol. ter-

nioníi 58, bez poílání listu.

l'iišcl rkp. z hrabucí Gianinské do Wíd. dworské
bib. (Zlob.)

450. Nálezotcé snmowní neb snmy po rznu
se nalézají, jako w rkp. Talemberskm.
Tam iniino již dotené snémy nalézti: Swoloní

wží zem na snmu obecném pi wolení krále Wla-

g| dislawa, list. 153^157. Snm w r. 1486, w pon-
dlí na zejtií po sw. .Jeronýmu w Praze, na listu

178—9. Jiný od 1. 1479, we lwrlckpo sw. Fran-

^ tisku, o wywedení koruny králowstwí eského z

dluhu a záwad, na listu 218 — 220. Jiný od r. 1485
o sw. Wácslaw o minci a penzích list. 220 Též
rkp. wer hib. XVII. C. 22. Jiný w 1494 w pon-
dlí den sw. Matje, o poprawách, na list. 223.

Jiný w r. 1498. w sobotu pi suchých dnech let-

niných, na list. 244. Jiný 1. 1503 pi sw. Jero-

nýmu, na list. 338. A snm 1. 1504, den sw. Pe-
tra a Pawia na hrad Pražském, list. 3 90— 7.

451. Snmy moj-awské, jak Oloniaucké, tak

Rrnnské atd. od le'ta 1518 až do nowjších

casfi we 4. Rkp. (w Rejbradske' knihown).

cj Jednání sldtní.

452. Listy lioldoioní z XV stol. Arch. esk.
in. 120.

453. Akta mezi králem Jiím a jednotau pan-

skau w echách od r. 1463 do 1468. Arch.

cesk. IV. 99. sld.

454. Jednání poslfi krále polského o pokoj

we králowstwí eském 1. 1467— 8.

455. SmUiuwa mezi Matiášem králem uher-

ským a Wlíidislaicem, dáno w Budíne na stedu
sw. Jeronýma 1. 1478, w rkp. kap. Praž. (ei
Mudrc).

456. Psaní pánu stawti mstského w krá-

lowstwí eském pánm a rytístwu téhož krá-

lowstwí o jednání s strany sicobod stawu mst-
ského 1. 1515 we 4. listu 6 (bez udání tiskárny).

d) Wýsady, tnojestáfí/, lisíy.

457. List krále Sigmunda I. 1421. W rkp.

we. bib. XI. D. 8. num. 1. Odpowd krále

Sigmunda na artikuly pániw eských t. 1. w
témž rkp.

458. List Sigmunda cis. W rkp. we. bib.

III. G. 16. we 4. Inc. Sigmund z božie mi-

losti ímský král po wše asy rozmnožitcl íše

ald. Urozený werný milý ! Psal nám uroz. 3Ien-

bart z Hradce, kterak ze zámków syna našeho

knížete RakiLského jsú jemu mnoho jeho lidi

zjímali X fí'''! ^^' Placencii w nedli ped sw.

Matjem léta kralowání našich uherského xL.

ímského XX. a eského we dwanáctém lét.

459. List krále Sigmunda od r. 1436. jímž

tyry listy cis. Karla a Wáclawa slwrzené po-

twrzuje. Rkp. Wyšehr. wiz Rozbor 1842. sir.

172.

460. Twrzení cis. Sigmunda pririlegii a ma-
jestátu krále Wáclawa a Karla Nowému mstu
Pražskému. W rkp. Wyšehr. (Rozbor 1S42.

str. 172.)

461. Copiariwn lisfuic 494 w Museum.
iMimo rzná slowa nalézají se tu eské listiny na

poet 93.

462. Copiarium aneb Diplomalarium za .Ji-

ího krále snesené, w nmž jsau zeštné bully

papežské, listy císaské a králowské, mimo pii-

wodn eské listy na poet 100 mezi nimiž

prowolání na wojnu za Jiího, a ád jeho wo-
jenský památné jsau. Tento wážný Codex lile-

rarum
,

jakž jej Balbin nazýwá , chowá se w
knihow. Lobkowické w Praze. Jiný podobný

u p. hrab. Fr. Šternberka.

463. Rkp. nius. z XV stol. obsahuje mimo
mnohá jednání a písma zídka se nacházející na-

dání králowských hrad a twrzi, s udáním ku

král. komoe placeného oslátku tchto nadání

aneb zrowna naíi poukazujících král. služebí-

kiiw, mezi nimiž se prwní známý eský bola-

nicus Kišfan Prachatický, žiwotní léka krále

Sigmunda, nalézá. Wiz as. mus. 1827. Hl. 3!.

464. Majestát daný od krále \Yáchnva 1504.

w Budíne : Rádowé a artikulowé emesla sla-

downického Now. m. Praž. 1456. w témž rkp.

Wyšehr.

465. Epistolae latinae et boheniicae. Cod.

Ms. chartaceus bibliotbecae Falalinae Viudobo-

nensis N. 233 in 4. loliorum a Bohuslao Bal-

bino una ex parte numeratorum 113 ab anno

1478.
Hned na poátku stojí jména 12 krajuw a 30

iiist eských. Kraje jsau: Hradecký, Chrudimský. ^
áslawský, Kauiimský, Pracliyiiský. Wltawský, Pl-

zciiský, Rakownický, Slánský, Zalecký, Litomický.
Roleslawský. Msta: Praha, Plze, Klalowy, Su-
šice, Douiažlice, Slriebro, Piesck, NNoduany. Budjo-
wice, Táhor, Hora,^ Kauim. Brod, Mlník. Rozen-
burjí nad Labem, Cáslaw, Chrudim, Polika. Meyto.
Hradce nad Labem, Dwiir, Jaron\, Litouirice nad
Labem, Austí, Zatec, Kada, Most, Slaný, Berún.
Launy.

466. Privilegia a Testamenty král. msla
Phn rkp. fol. z XV stol. w Jluseum.

467. Krále Wladislatra rozliní l/stotré rkp.

mus. 160. (Talemb. knih.) Téhož krále list o

poctiwosli lazebníków. W Praze pondlí ped
sw. Wawincem 1474, Rkp. Fiirst. (w. Rozbor.)



90 ODDELEM lU. 1410—1526.

Téhož krále list o zbí-hlýcli lidoili. Na Horách

Klnách we Mwrtek jed sw. Maí Magdalcnau.

Kkp. mus. 160.

468. Listotcé majestáltno císaských a krá-

luw eských, m ydiniých na swobody a na práw

potwrzeiiic iiiešfiinain msta Hory Kutny. llkp.

z prwiií polowice W >vku, druhdy w bibl. p.

Klausera (w. Voigt Miinzb. II. B. 194 S.)

469. Pririlegia quaedam regni ^o/íew/rte, rkp.

na pap. we 4. i ásti lat. z ásti esky, (\v.

Mater. Zlob. >v Museum). Opis nkterých pri-

vilegií král. eskélio polwrzeiiýcii Jiím z Po-
dbrad. Rkp. fol. od r. 1467, 27 Února (w
arch. Teb.)

470. Obdarowáni kr. Jiího koniik.w Kut-

nohorskýcli I. 1467, w rkp. Wyšehr. (w. Roz-
bor 1842. sir. 172.)

471. Swobody nuirkrabstwí morawského od

krále Jana (1311) do Wladislawa (1471.) saec.

WII. fol. rkp. we. bib. XYII. C. 14. num. 2.

472. Resrislrowáiií swobod, kteréž jsau na

rathauzc w Olomaiíci nalezeny 1. 1520. saec. XVI.

fol. rkp, wer. bib. WII. C. 5. num. 2,

473. Ziz-eni privilegii korumj králowstwí

eského.
Jest to sepsání poádné wšech na zániku Kariow

Teyné chowaných pnAilojjIí a listin, kteréž na po-
ruení Bohuslawa Hasenšteinskélio z Lobkowic a

ostatních pánuw k wyhledání jich nstanowcných
wyhotowil (l.")()l) .Míitauš z Chluinan, a pipsal
králi \Madisla\vo\vi. Podobný spis bez pednduwy
jest w Talcnd)erském odexu (nyní w Mus. 160),
takto poínajiri : w truhlice pomykací s takowýni
znaniciiíin (zdi- znarncní). Lislovvé: Majestát císae
Karla 1347. Dje se tam znnnka o podobném dá-
wnéj.ším prohledání práw a listíi, w r. 1466. skrze
Zdenka ze Slcrnberka a jiné pány pedcwzatém.
Pokraowání w tomto sepsání wýšad nalézti pod
jménem: Rc{ristriim desíti truhlic s priviU-ffiemi zem-
skými od r. 1.501—1516. Rkp. hihl. wc. E. 26. Jiný
opis w Horowicích, kdež i poznamenání swátostí
na Karl. Teyiié složených se nachází, též w Mns.
771. Rcístruin na deset truhlic, do kterýchž jsau
složeny privilegia kr. eského, kdež každá truhlice
má swé znamení z alphahety swrchn napsané atd.

I. p. 1501. [Mnoho privileífií w peložení per ex-
lensum i jiných dležitých snmowních a státních
wérí pidáno, ^a konci: Transactio polonica 1589,
9 Marlii cum Maxiniiliano archiduce.J Rkp. XVI
wéku fol. str. 229. u Boka.

474. Nota quae occurruut circa ofíicium regni
Bohemiae circa tabulas de citationibus, de ju-
ramenlis (esky) invenliones baronm (lat. dílem
esky) Rkp. s. a. saec. XV we 4. we. bibl.

XVII. E. 4.

475. Smlauwa Jana Bozkowce a obce Wy-
šehradské s Hynkem Krušinau z Lichlenburka atd.

1, 1420, w rkp. wer. bibl. XI. I). 8. num. 1.

476. Phonowé od r. 1475 do 1515. Rkp.
wc. bib. XVII. C. 5. iJachs Mikul. pislibuje
s jistci, ze w leženi se w as ustanowenv na-

wráti r. 1431. Rkp. wer. bib. XI. A. 14. (z

XV stol.)

477. De citationibus seeundum Jus terrae Boh.
(esky) rkp. wc. bib. XVII. E. 17. num. 3.

(saec. XV. 4.)

Dopisy s a u k r o m n é.

478. Jana Žizky a) list stateným hejtma

nitm a obci msta DoinaiUckého. „Bože dejž,

byste se nawrátili X pú" bíih ra wás posil-

niti." W rkp. wei\ bib. XVII. A. 5. Tištn s

zizením jeho wojeuským w Praze 1817 u J.

Fetterlowe'.

b) Jiný list téhož Barthošiewi , Bernarthowi

z menšího Tábora. „Milost ducha swatého raiž

pebýwati X " 'Y ^>'^"^« bohdá rozniluwíme. Datum
in A\ ilemow feria se.xta post annunciationem

Mariae virginis gloriosae. [Snímek uinn od Hanky]

rkp. w Mus,

c) Jiný list téhož: „My Jan Žižka, Chwal z

Machowic hejtm. a spráwce lidu Táborského

praw eského w nadji boží : NapomínámeE
Avás pro boží umuení atd. [Jafet hist. br. list 34.]

479. Psaní cis. Sigtmmdu od r. 1414— 1437,
na poet 64, tištna w Arch. . I. 1840. str.

1— 51. tyry z nich tištny již w as. mus.

1827. II. 35.

480. Psaní 17 o záští mezi Jindichem n

Dnbé a na a Humpolci Petrem Malowcem z Pa-

cowa r. 1413. Tišt. w Arch. II. str. 517— 530.

Již prwé \Y Oas. nuis. 1836, str. 260.

481. Psaní rozliných osob od r. 1396-^
1440. Tišt. wArch. esk. III. str. 285— 305.
(jest jich 30).

482. Jana z Cimburka na Towaow atd.

Sbírka psaní ku kapitole kostela Olomuckého
uinných jak o wcech zemských, lak i o ná-

bozcnstwi I. 1440— 45. rkp. sauwký. W opi-

sech u p. Boka.
483. a) Diranáctero psaní a listin od r.

1444— 1448. Tištn w as. mus. 1827. III. 59.

b) Jednumecilma psaní a listin 1448— 1449,

tamže IV. 12. 23.

484. Dopisy Táborské od r. 1441 — 1447,

potem 44. Tišt. w Arch. I. 358— 389.

485. Kašpara Slika z Holie , nejwyššího

kanclée íše nmecké od r. 1445— 1448, po-
tem 16. Tišt. w Arch. II. str. 407—425.

486. Prokopa z Ilabšfeina od r. 1444— 1448,

potem 14. W Arch. II. sir. 427—443.
487. Dopisy p. Oldicha z Rosenberka od

r. 1420—1453, potem 96, tišt. w Arch. ID.

(1844) na str. 3— 64.

488. Viktorina knížete Miinsterherského list

k hamerníkfím panslwí Polnického r. 1480. Sd-
len od prof. Stárka. as. mns. 1844. 596.

489. Dopisy rodu Hradeckého od r. 1441

do 1451. Arch. esk. IV. sir. 1. sld.
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490. Dopisy rodu Šwamberského z XV stol.

(r. 1400—1479) tišt. \v Arch. esk. I. sir. 368
—394 (jest jich 45).

491. Ctibora z Cimbnrka iia Towacow
sbírka psaní rozliných jak wcí zemských, tak

i náboženstwí se týkajících (1470— 1490}.

Rkp. sauwký. W opisech u p. Boka.

492. Psaní králi Jii-ímu z, mésta Viterbie

r. 1461 w as. nuis. 1828. III. 21.

493. Dopisy Zwikowské od r. 1458— 1477,

potem 31. Tištni w Archivu I. str. 227—243.

494. Dopisy Jiího a Matiáse \\ Moraw r.

1470, potem 4, w Arch. I. str. 485—491.

495. Alše Holického z Šternberka od r.

1436—1451, potem 47, wArchivu II. (1842),

str. 4— 46.

496. Dopisy batcorské od r. 1440— 1512,

potem 27. Tištni w Arch. I. str. 320 — 337.

497. Psaní p. Wiléma z Pernšteina tišt. w
Arch. I, (1840), potem 90. (sir. 70—137).
W dílu 11. (1842) od 91-143, na sir. 136
— 137.

Jeden list pán Pernsteinského o to, což se saiidu

komorního dotyce, w rkp. Fiirst. W. Rozbor 1842,
str. 159.

498. Desatero staroeských psaní r. 1396
— 1520, s poznamenáními od Fr. Palackého.

Tištna w as. mus. 1830, str. 90—107.
499. a) Psaní nkterá p. Wáclawa Wlka

z enowa od r. 1478, Tišt. w as. mus. 1828.

II. 25. b) Psaní Ltca z Rozmitála tamž 28.

500. Listy Wladislawa od r. 1514 a Lud-
wika od r. 1519. a 1522. Tištny w as.
mus. 1828. IV. str. 116.

501. Mikuláše Slika list k snmu. Rkp. mus.

(w. Rozbor 1842 str. 164.)

K. BOHOSLOWÍ.

a) Biblické.

a) Celé biblí.

a) Rukopisné.

502. Leskowecká w Drážanech, w fol. na

pergam. (bez roku) psaná od jedné šlechtiny

Leskowecké pkn a ozdobn.
503. Litoméická we 2 archowých swazcích

na i)ergam. od r. 1411. (Zlomek z ní w Toms.

Christ. 1805, str. 104— 7.) a li^etí k tomu
náležitý swazek od r. 1414 \í archivu p.

hrab. Wratislavv^a •, wše psané jednau rukau ji-

stého Matje z Prahy.

Tato skwostná biblí, za kterauby se ani král sty-

dti nemohl, zwláštní pilností pelilédnuta jest, tak

že wšecky glossy, kteréž w starém textu asto pi-
cházejí, erwen podtrženy jsau.

504. a) Biblí eská. Rkp. fol. na pap. ze

zaátku XV století w bibl. Miknlowské. b) Jiná

tamze z XV stol. fol. pap. (Boek.)

505. W bibliotéce Olomuckého Lyceem >ve

dwau archowých knihách na pergam. od r. 1417.

506. Bibli glaf/olická od r. 1416 na perg.

! w fol., kteréž užívvali benediktini w kláštee

Emauzkém we Slowanech eeném.
Bylo nkoliko dílíi, z nichž druhý nyní wc wc-

rejné bibl. se nalézá. Knihy Paralipomenon — To-
biáš w sob zdržující. Pepis též w Mus. 557. Z
tetího dvva lisly našel náhodn prof. Stciii.ský na
desce jedné knihy. Toliko tyto 4 rukopisy jsau z

nejstar.ší recensí biblí eské, na niž brzo druhá, pak
tetí a tvvrlá násiedowala. (Dobr.)

507. Olomaucká w jednom arcbowémswazku
na pergamene bez roku.

Po knize Genesis stojí wýklad desatera pikázaní.
Dobropísemnost sprawena jest p( dlé Husowy abe-
cedy. Biblí rkp. na pergamene s inalhami, pán,
5 Lipého. (Druhá recensí.) W Olom. bibl. (Boek).
Snad táž ?

508. Rkp. na pap. we fol. w Mus. Od prwní

knihy Ezdrášowy wšecky ásti biblické obsa-

huje, krom Joba a žalmfi.

509. Litotnl-ická malá biblí w jednom swazkn

na perg. od r. 1429.

510. Biblí na perg. fol., kterauž D. M.Carda

z Morawy byl dostal. Obsahuje wšecky knihy

starého zákona, které we Vulgát ped žalmy

stojí.

511. Biblí yv 8. na pergam. psaná od Tá-

boritské mlynái-ky, z XV stol. (w bibl. we-
ejné XVII. A. 10, Zaátek tento jest: Poíná

se Epištola sw. Jeronýma, kterúžto píše knzi

Pawlowi, muži umlému, jenž bieše jemu dárky

a list swój po Ambrožowi mnichu, wzkazuje je-

mu úmysl swój, i^ekl atd. I. JIojž. k. 3, Ale že

had bieše chytejší wšeho stwocnie žiwúcieho

na zemi, ježto bieše uinil pán bh atd.

512. Celá biblí na pergam. w fol. w Mi-

kulow 12.

513. Jiná podobná tamže.

514. Bokoica biblí w Štokholm na perg.

we 2 archowých swazcích.

515. Hrochowa na pergam. wel. 8, druhdy

u dominikan u sw, Jiljí w Praze.

516. Padeiowská Tahorúská biblí od r. 1435

na pergam, we fol, w bibl, dworské we Wídni.

Filip z Padeowa, hejtman hradu Ostromee (od

r, 1450) dal ji opsali w létech 1433—5.

517. Biblí od r. 1456 na pergam. archo-

wém u cisterciák te ]Vídenském ISoiréiii rnésl.

Srownáwá se s pedeslán. W. Kwly. (>owiny)
1841. str. 14. Z teli recensi eského te.vtu.

518. Bible eská pepsána z dobré staré bible

Tetinskc, ježto ji bylo tri sta a nkoliko (na

kraji psáno : sesl) dwadceti let. Rkp. 1462,

fol. w Museum. Dobrowský Iwrdil, že slowce

Tetinské myln stojí na míst latinské, což prý

na eské biblí w Safhausn we Šwejcaích w
prawd tak stáli má, (?) a tak rok 1136 wzla-

howalby se k latinské bibli, s klerau eská se
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srowiiihvá. Wéc hodná wyšcleni, nebot toimi

domnní shili inii/.i- na odpor: a) že Ocliowé,

mwšc mnohem díi\>c iiislky pisem swatýh,

we XII sloleli cchm l)ihlí dobío míli mohli, b)

Slowcc picpsatiú nemilí, se másli so slowcem

peložená : aniž pak k wíe podobno, aby kdo

z lalinskbo lextu hned zrowna íeský lext lak

isli' a spráwn pekládaje psali mold. c) Zoby

teprNva za Husa bílili prokládána byla. neprawda

jest, nebrž to prawda. že piln popisowána.

d) Jazyk nejstarších bibli pronáší znaky wku
Predhusowa; k. p. forem slowesnich, i)ieše ald.

Hus wio neužíwal, a biblí jich jsau plny. ej Kdyby

teprw toho >vku byla pekládána biblí, ne-

mohloby w lak králke dob tolikeré peloženi

celé knihy powslali. Dobrowský poíilá 1 recensí.

519. Peruštehiská od r. 1471. Melikým pí-

smem na perg. foi. Druhý díl její (od 15 kap.

.lesusa .'^yracha) jest we wcej. bibl.

520. Dlitulioireskd od r. 1475 na pergam.

w. foI. we. bibl.

521. Ilodijoirsliá , druhdy w kláštee Sá-

za>vskéni, nyní we ve. bib. na periram. fol.

522. Bihl. na pergam. ue fol. w erném
(iksamifu wúzaná, w bibl. we.

52.'}. hladriibská nyní we wer. bibl. Praž-

ské, na perg. we fol. Tato i pedešlá jsau

z tetí recensi, a náležejí tedy do druhé polo-

wice XV století.

524. Talemberská na pergam. fol. w er-
weném aksamitu wázaná. Schází ástka Skut-

kw apoštolských od 4. kap. a zjewení.

525. Uiblí lwrté recensi, w jednom swazku,

se žalmy skonená, na pergam. fol. na Stra-

how. W Tonisow knize : Uber die Verand,

d. bolím. S|)r. sir. 108 jest z léto a Litom-
ické prwní kap. Genesis a druhá kaj). Tobiáše

tištna.

520. Ldbkoirická na perg. fol. od r. 1480.

w erweném aksamitu wázaná, s mosazným ko-

wánim, na nmž orel Lobkowický (wSlokholm).

527. Bibli ire tcei-. bibl. Pražské na perg.

fol. jejíž text sahá jen do 24 kap. knihy Job.

528. Jiná na pap. w fol. velikým písmem,

toliko druhý díl od knihy Job až do skonání

knh Machabejských.

52'.). Pnrní díl biblí až ku pi-íslowím, w
}likalt)iri'.

b'M). Jiný díl lumie, kterýž jde až na konce
žalmu.

531. eská biblí w Scltafhansenu^ na wel.

archow.in papíe, z nowé recensi dle úsudku

p. Dobr.

532. Biblí v íiinié, králownau Chrislinau

ze Swed lam zanesená. Nelze se jí ani w Uím
ani w Paíži doptati.

533. Ctist biblí na papíe w 4. ir Litomé-

/W(/(, skonáwající se žalmy. Pozdjší recensi.

534. Bibli nu pop. we 4. w bibl. weiej.

zawírající žaltáí', 4 knihy králowské Paralipo-

mena, Ezdraše, Neheni., Tobiáše, Judit, Esther,

Job.

535. Jiná tainie we fol. od r. 14G5, w níž

jest Nowý zákon a ze Starého knihy Tobiáše,

Judit, Esther, Job, knihy Šalomaunowy, Jez.

Syrach, a 3 knihy Ezdráše.

b) T i .š l n é.

536. W Praie we fol. r. 1488, listu 610

prací Jana Pytlíka, Seweryna kramáe, Jana od

Oápíi a Jlatje od Bílého Lwa.

537. Na Horách hittnách we fol. 1489.

skrze Martina z Tišnowa, s rytinami na drew.

Listft 612.

538. Biblí eská w ^e//Z/fácA lišlna r. 1506.

fol. u Petra Lichtenšleina z Kolonie listu 570.

\\ pedm. prawí se : Wzali jsii na se tuto ])rári

opatrní nuižie: Jan Hlawsa , Wáciaw Sowa, Bu-
rian Lazar, Starého msta Pražského msfané atd.

Korrektorowé (kališníci) Jan Jindišský ze Zatec, To-
máš Miilek z Králowé Hradec usilowaii o to, aby

to |)elo2ení swýni krajanfiin stalo se srozninitediným,

pidawše tetí (jindy twrtau) knihu Ezdrášowu,
z níž w pedešlých wydáuích toliko ást se nalézala.

/9^ N w ý z á k o n.

a) VI rukopisecli.

539. Starý zákon. Rkp. ze zaátku XV wku
na pergam. fol. w bibl. Mikulow. (Boek).

540. Koicý zákon eský w bihl. Bodleiana

Cod. 1083. (w. Le Long in bibl. Sacra. p. 438.

edíL Paris. 1723. fol.)

541. ISoirý zákon na perg. w 4. wel. od

r. 1417. Byl w bibl. p. p. kiioicníkií, ale

pohešuje se od r. 1784.

542. Notrý zákon. Rkp. w 51us. 942 na

pergam. 1422 w 8. pi nm jest mistra Janowa

traktát o pijímáni krwe.

543. Nofri) zákon na pergam. w malém fol.

we Aveej. bibl. XVH. D. 30. od r. 1425.

(Na konci): Dokonán jesl tento zákon w pon-

dlí po poswcení swalého Jiljie ruku 3Iartina

eeného Korekaléla od narozenie tisícieho lyr-

stého XXV.
544. I\'oirý zákon na pergam. w mal. 4.

Av bibl. weej. bez roku ; dle domyslu p. Do-

browského také z poátku \V století.

545. Aorí/ zákon rkp. na jiapíe w 4, z XV
století we. bibl. XVH. E. 13.

Poátek schází. Srownáwá se s liililí taniž XVIL

A. 10 do siowa. toliko Apocalip.sis jest jiného pe-
ložení, a w ohíiu neeelá. iNii prwniiii iislii jest Maí.

Eii. C. 2. A když s liicše narodil Je/.ii w Betléme

Jmiasowe we dnech Krodesa krále, ai mudrci pi-

jiderlin od wýihoda .slunce atd.
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54G. Notpý zákon na papíre we fol. w bibl.

werej. Pražské, (bez r.) XVIl D. 17.

547. ISowý zákon na pap. w 4. od r. 1466.

we weejné Pražské bibl. XVII. E. 3. (Na

konci): Léta od narozenie syna božicbo tisi-

ciebo clyrstélio šedesátého šestého dokonal se

nowý zákon pána našeho iliu xpa etc.

548. Nowý zákon na pap. we fol. w bibl.

wer. XVII. D. 19. (bez r.)

549. Noicý zákon na pap. w fol. w bibl.

weej. Pražské s piedmluwanii sw. Jeronýma (bez

roku). XVII. D. 37.

550. Nowý zákon od r. 1469 w bibl.

generálního scminariiim w Prešpnrku.

551. Nowý zákon b. r. z XV stol. na per-

gani. w 8. we wer. bibl. XVII. D. 5, b) Jiný

tamže w 4. z XV. stol. b. r. XVII. E. 6.

552. Nowý zákon w 4. rkp. XV. stol. av

Olom. bibl. (Boek).

553. Nowý zákon od r. 1480, w 8. rkp.

pap. w Museum 943.

554. Nowý zákon na pap. we fol. od roku

1481 w bibl. Sfrahou-ské w Praze.

555. Noícý zákon na pap. w fol. od roku

1481 w hrab. Nostické knihown w Praze,

556. Nowý zákon z druhé polowice XV
století we (Wídni) ? Tetawským nazwaný, ano

Nauení Balthasara z Tetawy synm swým r.

1579 na rozkaz Jana Tetawského z Tetawy na

pipojeném k tomu zákonu papíe z nowa pe-
psané se nachází. (W. D. G. der Sp. II. Auíl.

S. 121-3.)

557. Noioý zákon na pap. w 4, od r. 1426
w bib. weej. má po kraji varianty z nowé
recensí.

558. Nowý zákon na perg. w 12. 273
lislil, poíná s psaním k Efezským kap. V. 8.

druhdy u Ribaye (kazatele \\ Uhícli).

559. Nowý zákon na papíe w fol. u p. p.

fravfiškán w Praze.

560. Nowý zákon na pap. w 4. od r, 1470
w Mikulow.

561. Nowý zákon se žalmy, na pap. w 4.

V\'^ kláštee benediktinském w Rejhradé.

562. Nowý zákon na pap. av 4 od r, 1459
u pana gub. sekr. Cerroniho av Brnc,

563. Notný zákon av 4. na pap. sem tam
necelý, w Lilmni na fae (nyní av Museum).
W I Kor. 10, 17 s!o-,va : z jednoho kalicha

Avynechána.

564. Nowý zákon na pap, av fol. av knihow,

Wideské cod. Iheol. 2128.

Obsahuje lext od Mariina Lnpáo oprawcn) . W knize
Allers Phil. krit. Miscellcn jsau z nho nolilcró texty

uwozeny a s Padeowskaii biblí siownáiiy.

565. Nowý zákon na pap, av 4. íiObkoAvické

knihoAvn Ravdnické. Z pedu i zadu necelý.

566. Nowý zákon na pap. w 8. tamže.

b) Tišléný.

567. Nrnrý zákon r. 1475 av fol. 209 lisl.

(w Plzni dle pedmluwy Šfyrsowy na num. 572.)

568. Noirý zákon od r. 1480 neb 1481
Ave 4. (av. Dlaba Nachricht von einem bisher

noch unbek. N, T, Prag, 1816) léž av Plzni

podlé Avydání od r. 1475 (w. Monatschrift des

bohm. Jluseum 1829. Mai S. 456.)
569. Nowý zákon r. 1498 w Praze avc 4.

list 354.

570. Nowý zákon r, 1513 av Praze Ave 4.

lisl 386.

571. Noicý zákon r, 1518 w Mladé Bole-

slawi u 3Iikul. Klaudiana we 4. 416 list.

Na tituli stojí : cum gratia et privilegio revorcn-
dissimi generalis in ordine, t. spráwce jednotv bra-
trské, jakýž byl (15 18 — 1528) Lukáš Pražský.
PrvA'ní to bratrské Avydání nowého zákona.

572. Nowý zákon od r. 1525 Ave 4. W
Mladé Boleslawí na boe Karmeli. Skrze Jiíka

Styrsu, 335 list. Nyní na StrahoAv celý exemp,

7) á s t k y b i b 1 í.

a) Ruhoj)isné.

573. Zrt//árrkp. 1416 w Olom. bibl. (Boek).
574. Žaltá na pap, we 4. pkn psaný na

poátku XVI století, We Ave, bibl. Pražské.

575. Žaltá, se summariemi, na papíe Ave 4.

Ave weej. bibl. Pražské od r. 1475. XVIL E.

15, (necelý.)

576. Žaltá s mnohými drobnými ástkami
ze starého zákona a s modlitbami Ave fol. w
bibl. kostela Pražského.

577. Žaltá s Proroky, na pap. Ave 4, av

bibl. Aveejné Pražské. Léta tisícieho XXoVIlL
(kdež Avynceháno CCCC.) XVIL E. 16.

578. ProiH)ci a kniha Tobiáše w rkp. od r.

Í4T1 AV Slokholm. Jiný rkp. av bibl. kostela

Pražského na pap. av 8.

579. Knihy Salonuntuowy r. 1440 psané

Fraiikem ze Wšerob panu Tomáši mlynáowi
AV Kutné Hoe. W bibU LobkoAvícké av Praze.

580. Wýtah z knihy Ecclesiastictis 1497.

Bkp. we. bibl. XVII. H. 19. num. 2,

581. Pašije Avšech ty sw. ewangelisl z

XV stol. Rkp. fol. bibl. we. XVII. B. 13.

582. Žaltá chudých u pp, františkánuw

w Praze, jest zkrácený žaltá s Avynecháním

mnohých žalmw.
583. Žaltá od r. 1511 psaný ^^'áclaAvem

z Wodhan rkp. av 12. bibl, Aveejné XVII,

J. 5.

584. Žaltá s nkterými písnmi z písem

sw. AV rkp. Ave. bibl. XVII. F. 8. Po. Bla-

hoslawený muž, kterýž neodešel av radu nemi-

losliwých a na cest híšných nestál ald. Píse
Isaiáše V kap, 12. clnváliti t budu pane atd.
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í

— Píscii Ezccliiáše \XV. 8. kap. n sen ekla

w polowici; pisiíi synii Israelských :
zpiewajle

pánu ald. — Abakuk III. 3. kap. Pane slyšal

jsem ald. — iMojiiš V. 32. Slyšle nebesa atd.

Žalm Zacliariáše: Požehnaný p. bh Isr. ald.

Píse Simeona proroka: Nynic puslis sluhu Iwého

gl(j Piseii panny Marie: Welebí duše má

hospodiiia ald. — Wiera kesanská lálo : Klož-

koliwk ehee spasen býlí ald. einvála slož. od

s\v. Andtro/.e: Té Boha elnválínie ald.

585, Žalmy a nklere iásli bibli. Rkp. >vei-.

blbl. XVII. F. 4. w 4. wku \V. Žalmy sro-

wnáwaji se s rkp. pedešlým F. 8. Pak ná-

sleduji: knihy králowské s pedmluwau s. .le-

ronyma : Že jesl 22 Men ald. Paralipomenon,

Ezdras. Nehemias, Judit. Esler, .lob.

5Sr). Poíinaji se knihy ehwal božich nebo

knihy samonduwené proroka o Krislu. Žalm

prwni „Blažený muž, klerýž ald. Pitom a)

chwála w adwentu. -Pid wykupileli lidský a

okaž porod panny, diw se wešken swt" ald.

(veui ndcmlor il.)

h) Na I. 150. .Na boží krleni : .,0 nemilo-

sliwý Herodes nepiiteli, klerýž bojiš se pijíti

Krista ald. likp. we. bib. XVII. H. 12 listu

222, mal. 8. z >vku XV.

587. Epištoly sw. Pairla w rkp. r. 1411

(pi žiuol sw. Franliška) w knih. Olomaucké.

588. lení nedlní a sicáteiní rkp. 1421

\Y Olom. bibl. (Boek).

589. Pi-ííloicie Šaloniaunoira. Kniha Ecele-

siasles , kniha maudrosli , kniha Eeclcsiaslicus,

niodlilba Šalomaunowa, piesnice piesní. In fine:

Skonaly se Canlica ele. na Kosti hradu per

Andreám Fieuli Rokyezano plebauum in Ze-

režilz 143G. Rkp. we. bib. XI. A. 14. list

249 sld.

590. hniliij Paralipomenon od r. 1487. Dwoje

knihy Macltahejslu' 1486. Pel knéh IJzdráš.

1 ISi— 7. Kniha Tohiáš. .indii. /.s/T 1 484 — 7.

Troje knihy Šalomaunoinj. pi-isluicí, Ecclesiastes.

Písné písní, kniha Maudrosli 1488. Eccle-

siasliciis 1 488. ^^'še to w rkp. na pap. we 4.

u p. Foyly, far. w Solopisku.

591. A'oír<ž Z. a nkteré kni/iy starého Z.

(loliž Toi)iáš, Judit, Eslher, Job, Pislowi, Ka-

zatel, Maudrosti Syrach) b. r. lol. we. bibl.

XVÍI. B. 15. z XV stol.

592. Pisné Šalomaunowy. Poínají se kantiky

(sic) caiiliroriiin neb písn .Šidomaunowy. Polib

mé polibeniem iisl swých, nebo prsy twé jsú

lepšie nežli wíno a wonnejšie, nežli drahé masti,

olej prolitý jméno Iwé atd. X olcc mój zmi-

lelý pirownej s srn a k koluchowi jeleniemu

na hory drahých woni a lak konec. Bkp. we.
bib. XI. D. II. na listu 57 pv. (53. Text týž

co w nuni. 589. (r. 143G.)

593. Clení s. ewangelium rkp. XV wku fol.

we. bibl. XI. B. 3 fol. 1-22.
594. Proroctwi Soloniášc, zlomek rkp. saec.

XV. 4o. we. bib. XI. I). G. fol. 2G0.

595. Zákon noirý slowanský (loliko 4 ewan-

gelia) Rkp. b. r. wc 4. we. bib. XVII. A. 14.

596. Zjewení sw, Jana. Inc. Zjcwenie Jesu

Krislowo, kleréž jest dal jemu buoh zjewení

íiniti sluhóm swým o leeh wcech, ježto s
mají stáli skuoro. X P'"'''^ P'""^ Ježíši milosl

j)ána n, J. Kr. se wšemi wámi Amen. Ukp. we.
bib. XI. F. 9. num. 1. fol. 245.

597. Eiruncjelia a epištoly s kalendáem.

Jilji z Ratibo františkán , kazatel w Plzni pro

pana Laelawa z Šternberka pepsal r. 1505

na pergam. we 4. (w Duchcow w bibl. Wald-

šteinské.

Ewangelia a epi.štnlv na rt-iý rok a nkteré niod-

litliy rkp. .stol. XV l.ibl. we. XVII. J. 10.

b) Tislcní'.

598. Žaltá, w Praže 1487. we 4. (bib.

we. E. 18.)

599. Knieha chxcal božských 1499. w 8. (po-

dobno) w Plzni ^).

600. hniehy ialmowé w Plzni w 8. 1508.

u Hliknl. Bakaláe.

601. tenie a epištoly nedlní, stední, pá-

tení, postní 1523. we 4. lislw IIG w Praze

u Bílého Lwa. Týž tiska (Koná) již díwe
wydal nedlní ewangelia, na Lúzi ješt tiskna.

(D. G. II. 335.)

"V

d) Apokryfické spisy.

602. Knihy JSykodema mistra židowského, w
nichžlo popsáni jsú skntkowé unuiení spasi-

tele a nalezeni jsú ot welikého Theodosia císae

ímského w Jerusalem w dom Piláta Pout-

skéiio mezi knihami obecními atd. z lat. w rkp.

od r. 1442 w nial. 8. na pergam. w Stra-

bowské bibl.

Z nhož Toiiisa 12tiiu kap. w.swé Chreslom. wy-
tiskl na sir. 111. MikiMow.-íký rkp. na pap. we 4.

od r. 1453. |Pii knize Miliow pidán fol. 205

—

2^10]. Obnáší 23 kapitol; w poslední jest list Pi-

láta k Claiidiowi císai, na konrí: „Skonaly s
kniehy pána Jezu Krista o jclio umuení, wzkíšení
a na nebo wslúpení." IVásleduje : „A poínají se

oznámení, kterak Tiberins Caesar po Jcžúšr do Je-

rusalpMia poslal Volnsiana knze a biskupa Hímskélio

;i pohanského fol. 241—250, obsaluije 10 kap. Rkp.

od r. 1453, ale sloh wku XIV dle úsudku p.

1) Tyto dwa nejstarší žaltáe t. Pr.i/.ský od r.

1487 a Plzeský od r. 1'199 zawírají peložení

nowjsí rozdílné od trojího staršího w rnko-

pisceii w Oddlení II. poznamenaných. W. Roz-

bor 1842 str. 11 (i.
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Boka. Jiný w bibl. weejné Pražsk<5 w fol. od r.

146.'). XVII. B. 15. |);ik rkp. u kižowníkií we 4.

z XV stol. [Stalo sejestVN l('l (icwatynáctéiii za císa-

stwí Tiberiáše atd.J Prwní ástka we 12 kap. jst

IVikodeiiia, drnbá w 8 kap. slowc : Voliisiaii neb Ti-

beriowo poslání do Jerusalema. [Toho asu, kdyžbie-

še nás milý pán Ježíš Kr. umuen na kíži atd.J Jan

Had mezi r. 1540 a 1560 wydal tu knihu pod nápi-

sem: Ctní IVikodemowo, a w pedniUnv již o jiném

wydání zmiuje. Potom wyšla s titulem: tení Mi-

kodemowo, obsahuje w sob newinný ortel, kterýž

jest Pilát Pontský na Krista Ježíše wydal, aby mezi

dwéma lotry byl ukiižowán. 1563. 8. Pak w nowé
pooprawcné w Praze u Petra Ant. Benka 1700. 8.

w I'raze 1 Zbr. w 8. u Jauernicha, w Jind. Hradci

XVHI stol. (Boek).

G03. Teli a twrlá kniha Ezdrúšowa.

Onano we wšech rkp. se nachází pod jménem
druhé, tato (w lat. twrtá) toliko w nkterých
mladších rkp. rozdlena jest w Stí, 4tau a 5tau knihu

Ezdrášowu.

604. Kniha Tobiášowa. Poátek: Tobiáš z

pokolení a msta Neptalimowa, kteréž jest w
swrchnich (sic) Galilea nad Naasonein X t''k bohu

jakožto i lidem ze wšech piebywacQw zem
^ amen. Rkp. we. bib. XVII. E. 9. niim. 2.

605. Ezdráše proroka a mistra židowského

w ty asy wzenie Babylonske'ho knihy, totiž

prwní, druhá a tetí. Na konci : Léta od nar.

bož. 1465 ten pátek po božiem na nebe MStií-

peníe. Rkp. fol. we. bibl. XVII. B. 15. num. 3.

606. Psaní k Laodicejským w starších rkp.

nepichází, nýbrž teprwa w Padeowské biblí

(num. 516.)
W nejstarším tisku N. Z. od r. 1475 toho psaní

není, jest ale již w druhém ješt ped prwní Praž-
skau biblí tištném Avydání a w mnohých poz-
dnjších.

607. Zuim Í5ini proti Goliathu schází w nej-

wíce rkp. jest ale již w biblí N. 506 jakož i

w eském žaltái we 4. od r. 1475 s napo-

menutím, že nenáleží mezi ostatní žalmy.

h) Dogmatické a polemické.

608. M. JAN HUS. o) Dewatero zlatých

wcí neb kusw. Rkp. w 3Iikulow poíná takto

:

Poctiwý w Kristu Ježíši a w nadji boží mu-
edlník a sw. welebný mistr Jan Hus, z poko-
lení eského, tchto dewt kusíiw složil, kteréž

jest i zlatými nazwal pro jich Meliké zaslijženie

a odplatu hojnií w králowstwí božském. Pipo-
jen jest peklad latinský.

Nachází se spis ten i w rkp. z Paížské král.

bibliotéky z XV stol. pod num. 8173 na 280 listech

l)ap. we 4. s neprawým nápisem : Code\ in 4.

Postilla Croatica in evanijclia, jichž prawý obsah
wyswtlili p. hrab Leo z Thunu a p. Jastrzebski.

Zawírá w sob wíce pojednání theolojjických : O
stwoení swla, o angelícli atd. Na listu 245 pozna-
menáno w kríiji jiným písmem : Dewt kusíiw zla-

tých mistra Jana Husi. Pojednání to, w nmž za

každým lánkem následuje krátká paraphrasis, za-
jímá 4 listy. Prwní kus jest: ktož dá jeden halé
pro buh za zdrawého žiwota, ten wíce pána boha

J

uctí a swé duši wíce prospje, než by po smrti to-
lik zlata dal. Porow. as. mus. 1842 str. 453. —
Tištno pi postille od r. 1563.

b) [O šesti bludich] Poíná: Znamenaw šest

bludów, jimiž mnozí mohliby býti zaAvedeni,

položil sem písmo SMalých w Betléme na stn,
aby se jich lidé wystiehli: prwní blud o stwo-
ení, druhý o wéení, tetí o hiechów odpu-
štní, lwrtý o poslušenstwí, pátý o kletb,

šestý o swatokupectwí atd. Aoncí: sltížiece we-
dlé swých nálezków jsií klati a profani t. j.

knžstwie jsií ztratili Amen. — Rkp, "Wídeii.

4935, fol. 53 — 73 bez nápisu, prawopisem
Husowým. —

Rkp. Budišinský 4. 22, kdež napluje 20 listii

týmž prawopisem
; po emž tam následuje epištola

Husowa: Bóh s wámi páni milí i misti atd. s ná-
pisem : List M. Jana Husi po wvpowdní z Prahv,
jenž koní jako w rkp. A\ ídeském fol. 74. Potom
následuje: Abeceda Husowa: a b c d J atd. pak
prupowdi o bohu. „Bóh jest dobré, nad nž ne-
móž býti pomyšleno lepšie atd. jako we Wíde.
rkp. fol. 80 s týmže datum. — Rkp. kižownickv
w Praze r. 1472 (XXIL A. 4.) str. 137—214 s tauž
epištolau str. 214—218. — Rkp. w Mus. od r. 1414.
Tištn byl ten spis 1510 w 8. per Paulm in nionte
Olivcti; též pi postille r. 1563.

c) Prowázek típramenný z aa iry , lásky a

nadje složený w r. 1411 sepsaný, pak tištný

w Praze u Jana Hada r. 1545 we 4. Rkp.

w Mus. poíná: Spatiw, že lidé atd.

d) Uení o iceei Pán. Tištno w Norm-
berce r. 1583. [Por. kázaní o weei pán pi
postille 1563.]

ej O manielstwí. Poíná : Ponwadž man-
želstwie jest staw wysoký, od boha w ráji usla-

nowený atd. X nebeského králowstwie, jehož

nám dopomoci ra otec i syn i sw. duch wše
jeden hospodin Amen.

Rkp. we AVídni 4557. fol. 106—118. [následuji

w rkp. fol. 118— 122, nkteré ei swatých otcuw
o manželstwí.] Jiný rkp. w 31us. Tištn pi postille

1563. a 1592.

f) Zrcadlo lowka hi-íšného wétši sw. Au-
gustina peložené a rozmnožené. Poíná : Naj-

milejší ! ponwadž w cest jsme atd.

Rkp. w 3his. od r. 1411, pak rkp. we. bibl.

XVII. B. 6. num. 4. [Zrcadlo každého híšného, a

nahlédna se w n opat swé swdomí.] Tištno pi
postille od r. 1563 a 1592. Knížka mistra J. Husi
sw. pamti, jenž slowe Zrcadlo, kteréž jest sepsal

sed u wzeni w Konstanci atd. nyní obnowené
1572, 16 listu.

g) Zrcadlo lo^vka híšného menší, poína-
jící : Že nižádnému nelze atd. Rkp. w Mus.

h) O Siratokiipectiri. Poíná: Swatokupeclwí,

jenž se rozmnožilo, aby wrní tupili atd. /íomí;
ale aby ti od zlosti se osliehali a zlí aby se

pokálí amen. Rkp. w Rudišín, Gersdorf. bib.

>ve 4. num. 42. pag. fol. z poátku XVI. wku.
i) O wíe a jejích láncích, a o stránkách

církwe sw. Poíná : Ponwadž, jakož dí apoštol

k Židuom atd. Rkp. w Mus. Tišt. Odpowd na
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otázku, co jest to vili b. r. a m. fol. Dwa-

iiúcl íliinków Míry kitšfaiiskó tištno pil po-

stille 1563.

k) O paneiisliri. Anno, panno, choti Jcsu

Kristowa atd. Hkp. w Mus. cesk.

D Traktát o poz-nání a inilowání boia. Tišt.

i), r. a m. fol.

m) O cirktri takowé, jakow latinské. Sám

v yilal dle Palacktflio. Snad to samé co : O je-

dnot cirkwe lišt. b. r. a ni. ; pak o církwi

swaté pi postille 1592?
n) Knihy o modlitb. Odwoláwá se na n

sám >ve swé postille.

0. o) O sedmi smrtelných hiiiich. Tištno pi

postille 1563 a 1592.

p) Pro pijímáme pod dirojini spfisobem

llo a krew p. Krista 1 list. Nalézá se mezi

jeho spisy, kdež i dcerka jeho, w rkp. XV stol.

\v Mikulow. Boek.

(]) O odmrti, s nápisem: Zrcadlo swt-
ských pánuoNv, o nápadech, odiimrti atd. Po-

in : Pán buoli ra Iwú žádost naplnili skrze

/.asliiženie p. n. .1. Kr to znamenaje, radím,

aby se každý pán strany jistjší držel atd. Kon-

vi: Prolož loh sem napsal, aby se umel spra-

wili a jiné témuž pro p. boha nauiti, aby

wzal Mínií odplatu za malií. TohoE p. Jež.

pomoz požehnaný na Avéky.

Rkp. >>ídc'. 1507. list 102— 105 s podpisem cerw.

„Skládanie M. Iluii s\v. pamti odúnirli neb ná-
padcnv odunirlýcK wini. — Rkp. Teb. B. 3 loi. r.

1486, list 160—161. (Palacký) Tištno pi postille

1563, pak pi knize: Iíos|)odár atd. od M cleslawiiiy

w Praze 1587 w 8. listu 5'
/i-

609. Rkp. wer. bibl. XI. D. 9. zawírá tyto

ieské kusy

:

a) I\'apomenutí Plzcnshých k swornosti a

openi se bludm Jiic. Dobrým selrwánie w
ctnosti a hiešným swta poznánie pána našeho

Jezu Krista. Páni milí a bratie w milosti boží

X loho msta z Plzn nyiiie rozbrojené ra
wám Avšem doponioci otec i syn i dneb s«'.

smrtí pána Krista a s pomoci panny Marie i

wšech swatých amen. — Po napsání listu pi-

šel mi list, w nmž psáno jest, že bránic knžé
ísli (tenie pirozeným jazykem íesky neb n-
mecky, druhé že kázal nkterý knz, že ni-

žádný, jenž smrteln heší, nenie sluha ani syn,

diablów ald. X nedajtc diablu nad sebii wé-
woditi ; toho wám p. bob. jenž sám móž byli a

jest slwoilelem, pomáliaj. Amen. list 66 pv.

—

09.

L) Zpráwa, jak snem Constanshý o swátosti

ireerr p. naiídiL Inc. Pane milý, o božie krwi
pijímání X j^^bož rac nám dopomoci a dáti je

pán milosrdný bób olec i syn i duch sw. wše
jeden hospodin wšemohiici amen. Konec anebo
buJ tak. na listu 161 — 170.

r) Cfijnj epištoly 51. J. Husí ze žaláe (1415).
na listu 215— 220. *

610. l'ETll Z UMCOWA. Rerocatio dic-

toritm contra Hiisinn. Toto jest odwolánie, wy-
znánie a oswdenie knze Petra doktora sw.

písma, kteréž jest uinil w Praze po božím na-

rození 1417 w kolleji Karla cis. pede wším
sborem uenic Pražského a ped konšely a ob-

cemi mst Pražských. Inc. Ped >vámi pocti-

wými niužmi a pány rektorem, mistry, doktory,

bakaláry a studenty sboru uenie Pražského atd.

X žádaje, aby mi na wšechny swrchu psané

>vci a swého úadu jeden obecný list anebo

•\viece obecných lislów uinili a napsali. Rkp. wc.
bib. XI. E. 3. list 99. Naež následuje : Car-

dinalis rectoris universilatis Pragcnsis literae

de commiinione: Wšem Mfibcc wrným kesfa-

nóm i každému zwlášt Jan Kardinál, mistr sed-

mera umnie a w práwicb bakalá a wešken

sbor mstský slawné obce uené ald. X "lá-

ustiipiti a pominiiti. Dán w Praze 1. od nar. bož.

1417. Tamže list 100—101.

611. [Prijimání pod obojí spsobaii.J „Léta

božiebo narozenie tisícieho tyrstého a sedmnác-

tého, když w Cechách rozmáhalo jest se pi-
jímánie božiebo tla a jeho krwe pod obým spfi-

sobem w lidu obecném . . . tebda pro zpráwu a

potwrzenie lidu tobolo w nadji božiebo tyto

kniežky sií sepsány." fínbr. „Figura božiebo t-
la." Inc. „Slušie najprwé hledli k znamení a k

figue této swátosti welebné... X ••• ducho-

wnie nasycenie a budiicieho oslawenie záwdawek
se dáwá. Allelujá."

Ms. Vienn. 4557. fol. 76—88 sine inseript,

612. M. .SIMON Z TIŠNOAVA (1428).

[Proli pijímáni pod oboji.] Milo.sl a pokoj pána

boha a sjednánie s cierkwí swatií obecnú ry-

lující bud s wámi ! Ponwadž jsem kesan,
tehdy jsem wedlé kesf. zákona zawázán wás
milowati... X ••• " byllibych wás liem w em
rozbnwal, prosím pro buoh odpuste. Mistr Si-

mon Tišnow, sw. písma bakalá, wrný za wás
k bohu modlitebník.

Ms. Cienient. III. G. 16. fol. 25, 26 et 31 mm in-

.scripf. ,,IIaoc litera oltiata cst capilaneo, magistro

riviiim el ronsiililnis juratis rivitntis Piescensis, et

est Icrla pubiice in ambonc, doiniiiica Judica anno
etc. XWlIlo.

613. Hádáni mezi Petrem Anijlikeni a M.

Janem Piibramem o mnohé artikule. W Praze

1420. — Iteni artikule, které Angliš uil a

rozpisowal ald. [O lom w knize Album con-

sistorii Pragensis] w. Sturm. Srow. sir. 332.

Ilem o wyznáni wiry llusowy a Pibramowy,

tamž sir. 333, — Ilem jiné r. 1429 lamž sir.

37(j_377.

614. Wyznáni icernych rcr/íM/r s sírany há-

dání, kleré bylo mezi mistrem Janem Píbramcm
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a niislrem Petrem Anglišem o bludné arliluile

Wiklefowy rkp. 1429 we. bib. XVII. A. IG.

Tišlno w Obran Sam. z Drážovva 1636. sir. 80.

615. Re ctná od jedné paní w shromáž-

déní obce Pražské r. 1421, w rkp. -we. bib.

XI. D. 8. mim. 1.

616. Clánkovvé uení staupencw knze Mar-

tina 1. 1421 w témž rkp.

617. lánkowé ueni Waldenských a Pikbar-

diw atd. w témž rkp.

618. Wiera knéíí Táborských o welebné

swátosti ollání. „Ponwadž ten každý za ne-

tbanli\vébo má poctn býti X kteréž se obyejn
djí w školách písma swatého obecných uení."

Opis u p. Palackého (1843) z rkp. blbl. Wrati-

slawskó z XV století.

619. Spis o Táborské wíe, kterýž skládal

jeden knz jich wíry. Inc. Nutí m k lomu sw-
domí — a to pak sám milý bfth wí atd. (Ra-

tione ligata) Rkp. wei'. bib. XI. E. 1. num. 3.

F. 224.

620. Obrana tcinj Táborských. Poíná: Ze

nepátelé a protiwníci knží Táborských i jich

se píídržících hledie je zhyzditi a ohawny ui-

niti lidu kesfanskému ald. Expl. wdúc, že

praAvda nade wšecko pemáhá. Rkp. XVI stol.

Wralislaw. IV. Q. 231. fol. 191 — 201, bez

nad- i podpisu. Nowý opis u p. Palackého od

r. 1843.

621. Obwinni smyslu mistrw nkterých na

snmu u Hory (Kutné) r. 1443. Rkp. sauwký
H p. Boka.

622. Odpis Táborských a wyznání jejich

wíry po zemi rozeslané r. 1443. [Uwádí Jafet

w hist, br. list. 65.] Snad stejné s pedešlým?
623. Ms. Vienn. 4935. fol. 149-182 sine

inscr. et subscript. (^Jesl traktát nejmenowa-
iiého na otázku: zdali we swátosti na oltái

tlo Kristowo jest we swé wlastnie podstat
anebo pirození — proti smyslu knží Tábor-

ských.) Inc. Dobrota swrchowaná pána našeho

J. Kr. a památka wšech diwných wcí bož-
ských X ^ tiJk dj se bohu otci i synu i duchu

sw. est a chwála na wky wków Amen.

624. [O dwanácti užitcích z pijímání ho-
dného]. Incip. Psáno stojí w tajnici sw. Jana

w poslednie kap. takto : S uobú stranu potoka

dewo žiwota pinášeje owoce dwanádslero na

každý msíc ald. Expl. aby byli jednoho srdce,

aby což s jednomu líbí, též s druhému líbilo

Amen. Rkp. Wíde. 4557. fol. 90— 97 s pod-

pisem erw. : Dokonáwá se o dwanádsli užit-

cích z pijímáni hodného tla a krwe p. .Tesu

Krista. [Prawopisem Ilusowým psáno w prwni

polowici XV stol.)

625. M. PROKOP Z PLZN (1435). Na-
pomínání Cechw a Morawanuw, aby k()mi)ak-

tata jim podáwaná pijali, Inc. UroEeným, sta-

teným a wrným bratím w echách a Mora-
w, wšem, ježto o božie krwe pijímánie wrn
stojí atd. Explic. snad i zde i na onom swl,
jehož milý p. bóh ra ostieci. Amen. Rkp.

Tebo. A. 16. wku XV we 4. fol. 198—99.
Na poátku rubr. : Magisti Procopii de Plzna

maniis propria, (pjí luit plehaniis S. Henrici in Nova
civitate Praffensi (wla.slnoruní tedy jsau tylo dwa
listy]. Peklad spisu tohoto latin nachází se w
sauwkéiii rkp. Wídenském (Palacký).

626. [O klanní se tla boiimu.] Inc. Kte-
rak s jest on jml o klanní tlu božiemu,
jenž takto die : já božiemu tlu, nébrž doko-
nalému w Kristu lowenstwí proto se kla-

niem, neb ot božstwie pijato.. X ^^^st a chwála^
na wky wkoma Amen.

Vienn. Ms. 4302. fol. 160—164. Spisowatcl schwa-
luje klanní, opíraje se tytýž i na slowa Wikiefowa,
— „žebych chtl rád w knžstwii i w obecném
lidu milost náboženstwie a poctiwost k tlu dra-
hému p. J. Kr. a jeho krwi zbuditi."

627. [O poshiéenstwí kostela ímského],
Otázka jest welmi užitená, a Avdli w této

zemi, w tchto echách (sic) welmi potebná

:

jsiíli kesané zawázáni býti w jednot a w po-
sUišenstwí koslela ímského , a též jsiíli za-

wázáni pod hiechem smrtelným slušeti w ty

úady weliké, od papežslwie až do biskupstwie,

a od nich se neoddlowati až do konce?.. X
. . aby tudy byli wyraženi a ádowé zase wy-
zdwiženi. Amen.

Rkp. Wíde. 4935. list. 125—146, bez nápisu a

podpisu.

628. Rozdílowé w smyslu o artikuli o tle

a krwi pán na snm Pražský r. 1444 pi
božím tle wznešení. [Uwádí Jafet w hist. bratr,

list 65.]

629. List MARTIXA LUPÁCE podbiskupí

Rokycanowa, jímž SAvau wíru o swátosti ollání

wyznáwá. W Klatowech den rozeslání apošto-

Iftw 1456. W opisu u p. Boka.
630. Psaní p.Wilému Zubu T. 1456 o poslu.

[Že ryb olejem nemže s domácími jísti.] W
rkp. we. bib. XVII. F. 2. fol. 88 pv.

631. Traktát mistra JANA ROKYCANY o

pijímání pod jednán, w nmž zastáwá pijímání

pod obojí, odwoláwaje se na šestero artikulw,

o kterých wedl hádání s Hilariem u pítomnosti

krále Jiího (1465). (Není posud nalezen.)

632. Odsudek irínj. Pawel biskup, sluha sluli

božích, arcibisk. biskupm w eském králow-

slwí 1466 w dwau bullích. 4 lisly, w Prost-
jow.
^aped stojí: Luter : AAýslraha td. Pi titnli obraz

jako w Ctibora z Cinihurka hádání atd. s podo-
bi/,nami krále .liíka a Ctibora. Pipojeno: Ortel

welbnosti atd. [U Roka.]
633. IIII.ARIA Litomického, dkana kapi-

toly Pražské traktát o pijímání pod jednán, proti

Rokycan w rkp. od r. 1468 na pap. we 4.

knihowny kapitolni. Mladší opis od r. 1537

7
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>ve 4. jest w Rniulnici pod nápisem: ^Traktát

kííriinský o nnjswljšiin pijímáni tla a

krtce boii pod jednií spiisobií lidu kesanského

pudle ádil církve sw. oheené ímsko.

"

Jiiiv opis w í)il)l. wc. iii lalinis inciin;il)iili.s Opus-

iiiloriím ex florilms 1489 niini. 7.

G:U. hiu/ta bratra HEIIOHK. klerái liolíin

listem \. ponzeni ktiétí se jmenuje a jest s wy-

diiiiim poilu m. Rokycanu^^ i, uwádi se u Jafela

w hist. bral. I. 113.

635. ROKY(.'AXA a) Obtcinni mistru Praž-

ských . . Fiibrama a Hilaria, jejich prewrácenosli,

/.rady a pobhlosti od prawdy, jakž lo obwi-

nni jich sepsaná široká jsau. (W Jael. hist.

br. list. 70]. b) Traktát proti šesti ieem doktoru

pobhlých. [Obšírný spis, z nhož 145 listu

\\ Jafet. hist. se nwádi na I. 62.]

636. Odpis mistru Pražských na drnliý trak-

tát Dra. Hilaria. |W JafetoM hist. br. list 71,

i w jiných spisech bratrských citowán. Boek.]

637. HlI.Aliir.s l)r. : Arcus Gehennalis t.

luišt pekelné, proti Hokycanowi |tež esky mezi

lid wešlo. Botek.] Kiiiiia proti Lviišti pekel-

nému HilarioNvu od líokycaiiij, lat. i esky [hist.

bratrská i jiné spisy ji u\vádjí.]

638. LUPÁC IVIARTIX: Traktát proti Lui-

šti pekelnému, Hilario>Yn spisu (lat. i esky. W
mnohých knihách brat. se na nj odwoláwaji.)

639. M. PÍBRAM. Kniha jeho proti Ro-

kycunoici a echm sepsaná : „O poslušenslwí

papeže a jeho církwe", w niž wšecka horliwá

psaní proti Rokycanowi sebral. [Lat. i esky
wyhiášena byla. Uwádí se w Jafetowe hist. br.

list 70 i jinde.]

640. Odwoláni tch knií , kteí od sekly

Pikardúw odslupowali za mistra J. z Rokycan

w kostele Tcyn 1466. Rkp. w 4. ver. bib.

XVII. G. 12. ^. 2. Inc. Milí dobí lidé, pro p.

boha prosíme atd. Též w bib. Lobk.

641. Biskupa Wratislawského JO«TA Z
ROSEXBERKA dcwet lánk proti kalichu,

.lirimu králi 1407. Též odpowd ze strany pod

obojí. Obojí S|)Í3 \Y rkp. we. bihi. na pap. w 4.

642. Dwa listy bratí eských Jiiímu králi

r. 1468, a tetí list témuž r. 1470 (w hist.

Jed, brat. rkp. p. Brožo^vsk.).

643. Psaní bratr-í eských Rokycanotri r.

1468. [.lafet w hist. brat.^. 124.] List Roky-
canúw proti bratím (celý) 1468 [tamž uwcden
f. 134.)

644. Odpotred na list Rokycaniiw (1468)
také uinna jest od bratra Lukáše w psaní

jeho 'iroti knzi PeUiimowskému (tištném). Item

proti knézi Mikulášoiri (tišliiém). — Odpowd
zainá se : Miste Jene z Rokycan ! žádost naše

atd. (Jafet w hist. brat. uwádí zlomek té od-
powédi na I. 137.|

645. Mistra Jana ROKYCANY list pastýský
proti bludm Pikardúw 1470 ').

646. Dwoje psaní bratí eských, kteréž

o sob wbec wydali
;
jedno r. 1470, druhé

bez roku. Hokycanowi bratí eští patero psaní

uinili, kterýž za odpowd weejnau wydal proti

nim rozpisy d^^ a r. 1470 po echácli i po

Moraw. Tím polinuti bratí psali opt Hoky-

canowi 6tý list a brzy potom i 7mý a poslední,

i weejn wydali psaním zpráwu o sob, že

nejsau tak bezbožní lidé, za jaké je Rokycan a

knžstwo jeho rozpisuje ^).

647. MIKULÁŠE WLASEMCKÉllO 3)

hádání o krew boU., kteréž ml s knžimi strany

ímské na zámku hauslníku w r. 1471. Ti-

štno bylo již ped r. 1582, jakž ujišfuje Stel-

car. Opt r. 1600. Též nmecky peloženo od

Martina Paeonia w Niirnberku skrze Jiího Kreydlu

(bez roku.)

018. CHELrirKÉIIO PETRA «) SíE wíry

prawé aneb wrše ta, o nížto rnluwil p. Jež.

w lení sw. atd. Ms. 1471, [jehož ])epis jest

u p. Miltnera we Smen]. Tištn skrze snažnau

péi Ciiwala Dubánka na kláštee Wilimowském

r. 1520 we 4. Dali ji tisknauti Wácslaw a

Hynek z Perknowa W. Sturm Srownání sir.

78. b) Téhož e na zjewení sw. Jana z kap.

Xni o šelm i obrazu jejím b. r. we 4. A

—

Q
c) O rotách eských — kniha, která se po-

íná : Kacíem jest nebyl Cech, aniž ješt w
tchto dnech muž nalezen býti atd. [Jafet hisl.

br. list 36.] dj Odpoired na spis nejmenoira-

ného z bratí eských proti nmu. Rkp. XVI

stol. w Olom. bibl.

649. Calbolica fides. Wéono má býti, že

w swátosti welebné lla a krwe atd. (t. iríra

Táborská') 4 listy. Rkp. pap. XV stol. w 12. w
knih. Mikulowské. Opis u arch. Boka.

650. Katechismus malý, nauení o wíe ke-
sanské w otázkách a odpowdicii rkp. XVI stol.

w Wíde. bibl. Cod. theol. 532.

651. Vsáni mistrm Pražským ucliwé, od e-
ských Bratí.

652. 0/;MM30cM a shromáždní brati. Od je-

dnoty br.

1) Rokvcanac cpLslola niissa nd Muldaviiim, rontra

PicaVdos 1469, we. bil)l. rkp. XVII. F. 2.

nuiii. 4.

2) Zlomek druhého li.slii uwádí Jafet w hi.st. br.

84. Jakož i psaní bratí Hokycanowi — pro
se od nho a jeniii (lodobných oridlili. [>Vct-

ším dílem w Jafet. hi.st. 1. 9.S. A Icii li.si po-

kládá se teli k niiiii po wydání porlii a zí-

zení knzi. — Item li.stii 5. k Hokycanowi
zlomek laiiiž na li.slii 96.

|

3) Od nho založena .sekta i>ralriw eských, kte-

íž .slauii Mikniá.šcnci. XMa.scnilí . a od mísia

shíizck .swých Pccinowšlí, a od |)lárc!'laliwi.
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G53. O jest nesnáze w Cechách. Od je-

dnoty br.

654. Jiné psaní, w nmž dáwají zpráwu

bratí ku pororAimni jejich shromáždni.

655. Weíejné wyznání icíry swé o církwi

swaté od jednoty br.

656. Weejne' vyznáni tcíry swé o služeb-

nících cirkwe a o svátostech. Od jednoty br.

657. Psaní proti náku, žehy puwod jednoty

bratrské byl z dábla. Od jedn. br,

658. Apologie weejná ke MŠem Cechfím

proti tiskm od Rokycany pocházejícím. Od

jedn. br.

659. Psaní o poswceni prawe'ho knéze a

knéze zlého, odkud který moc auiadu swého

bére. Od jedu. br.

660. O zmaení slowa božího skrze zlého

knze. Od jedn. bratr.

661. Poet z toho, pro se oddlili od knií

ímského poslušenstwi a od služebností jich.

Od jedn. br. Poíná: Pro naše oddlení jest

ald. \^y. Jafet \v híst. br. f. 84.]

662. Smysl bratí o pttwodu apoštolském

swatých prwotní cirkwe. Od jedn. br.

663. Spis o anzké cest Kristow , kesfa-

nóm náležící. Inc. Tchto asw , k skonání

wkiiw, jakož písma proroka atd. expl. Té ra-

dosti pomáhejž nám milý pán wšemohúcí dojíti

amen. Léta 1470.
Archiv bratrský. V. fol. 1—7.

664. Psaní bratí eských . a) Pražanm r.

1471. [Uwádí Jafet w hist. br. 1. 124 a 15].

b) Mstm králoicským — mimo Prahu —
od bratí eských r. 1471. [.lafet av hist. br.

I. 124. uwádí.] List k Meytským v. 1471.

[Zlomek w Jaf. hist. br. na 1. 84.] k Žateckým t. r.

c) List k Stanislatcowi mistru král. kolleje

praesidentu t. r.

665. Psaní bratí králi Wladislairotci a rad-

dám jeho na nejprwnjší snm jeho (o tech
králích w Lednu) 1472.

666. Psaní týchž témuž proti žalobám soi-
wým od knží 1472.

667. Nkteré /ís/i/ EHOE, arciotce bratr-

ského, kterýž umel 1475 w Brandeyse nad Orlicí.

668. Když na snmu Bcneiowskéni pobídiuitíin

owdowlé králowny Johanky zawííno, aby bratí
(Pikharli nazwaní) mocí iitiJlni a zahlazeni byli.

ano jediný pán osmlil se jich zastáwali , bratí
wecjnaii odpowd na t(/ psali, odllajíro se jména
i bludu Pikhartskýrh, a žádali, aby knží odporní
na n ncžalowali jen wuhec, ale aby zwlášt ur-

ili, 00 u nich /.estného nacházejí, chožhy se od-
íci slušelo (1473).

669. Psaní starších A' bratím a sestrám na-

pomínající je k stálosti w prawd (1473).

670. Psaní pánm Choceským, proti knzi
jejich, že brati byl weejn hyzdil (1473).

671. Psaní kratiké Miknl. Kromtiskému
(1473) od bratí.

672. Epištola njakého M. JAKUBA, lékae

dobré pamti, lat. jazykem sepsaná a w jazyk

es. peložená : kterýž s nkterými towaryši

swými, zmniwše odw swj, jako neznámí pi-
šli do siatku bratrského, aby je Avyšpehujíee

obžalowali ald.

Inc. asto od knží na kázaní slýchajíce pímínku
o tch lidech, kteížto w tyto asyX aliy to ráil
w skutku dokonati skrze Krista Jež. našeho Amen.
Arch. brat. V. fol. 31—41.

673. Spisek o teteleni syna božího. Inc.

Tížeš se, najmilejší! pro syn boží duchem swa-
tým w žiwot isté panny se wllil atd. Expl.

wšak zfistáwá swým duchowním bytem w mi-
losti a w prawd na wky.

Arch. bratr. V. fol. 48—54. [bez nápisu. Regislík
má swrchní nápis].

674. Ac kdo miluje mne, e mau zacho-

wáwá X od neádiíw žiwota našeho, proto že

chce bh trojice s. bydliti w nás. Amen.
Archiv bratí, V. fol. 74—77. Regislík má: „Wý-

klad na slowa : A kdo miluje" atd.

675. Odpowd zprawujicí tu otázku: provby

Kristus pán neráil iryswditi chleba a wína

Kristem bohem a clowkem prawým a žiwým.

než toliko tlem swým a krwí swau ? Inc.

Brate milý ! žádáš m za odpowd na tu otázku

twau : proby atd. X P'i "m pwodu a pí-

iny k swodu a oklamání.

Arch. bratrský. V. fol. 193—203.

676. Sepsání uinné o služb pánu bohu.

kterak wšickni lidé pánu bohu podlé swého

spftsobu slauží, a jakáby služba jemu Avzácna

byla. Inc. Lidé maudí podlé swta tohoto o

wšech wcech myslí, kteréž chtí míti aneb jich

nabýti, aby byly pewné a jisté, aby w nich

zklamáni nebyli . . X •• ^^ O" jediné ty zwo-

luje, kteíž w pokušeních s ním znstanau, ty

beze lsti nalezne. Amen.
Arch. bratrský, V. fol. 209—222.

677. Brate milý! Jakož jsi se mnau mluwil

z potebnosti swé X ^ užitku twého spaseni

i k prospchu jiným. Ode mne, jehož ruku znáš.

Archiv bratrský. V. fol. 236—239 bez nápisu.

Regislík dí: ..Zpráwa, podlé eho kazatel nduwili

má."

678. Psaní misti-í Pražských proti bratím

(1475).

679. Odpoicd na spis mistric Pražských od

r. 1475.

680. Jana KOSTKY epištoly proti Pikardm
1478— 9. Rkp. we 4. we. bibl. XVIl. F. 2.

6SI. Díra listy p. Jann I\ostkotri oó r. 1478
a 1479 proli Pikardm. Rkp. we. bibl. XVIL
F. 2.

682. Odpor proti Pikardským mullokám k

žádosti jednoho pána znamenitého. Inc. Mudroch
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jeden, klorý podle domyslu swclio ald. W ikp.

we. bib. XVil. F. 2. lol. IHI, pak

t)63. Proti jiumu Pikiisotri, mimo

634. Artikule /'oti Pihardimh kníli, a

685. List králi od r. 1 ISó, lež

686. List satyrivký proti jediiuškám, jeliož

poiálek jest tento : Lnciper kníže temnosti, král

pekelní, císa, rozmnožilel wené bídy a >vudce

>všelike nešlechetnosti, MŠem wubec a kaž<iéjnu

zwlášl, našenui kráiowstwí poddaným . . a

zwiúšt církve Híniske knížatm., že Pikarti

odpierají byli konšelé atd. k i)anu L>vu z Hož-

milala, neJN>->ššimu bofmistru eské zem, psaný

okolo r. 1478 odOLDÍlICHA Z KAI.KMCE
a na ŠkAvoelicích, >v rkp. -we. bib. XVU. F. 2

list 111. (též w rkp. w Jen). konené

687. Nkterá nauení o piijimání \v listech

k pánflm Dubickému a llradecKéimi, a

688. List MARTINA l.UP.VCE, knze proti

kropáti. ^^'še (od ísla 682— 687) w témž rkp.

v%. D. Lil. IL 233.

689. Psaní knze AVÍTA Z KRUPÉ, faráe

Hradeckého nad Labem , oswcdtující wyznání

Ležkowo o Bratich, 1476.

690. Protiwcnslwí na Bratí pišlá skrze sw-
dechví Ležkowo, kteréž knžími wšudy na ká-

zaní lidu ohlašowáno bylo, 1477.

691. Kniha desíti artikulw wiibec proti

bratlim wydaná r. 1479 od mistr a knží

Pražských — za pícinau potu irydání ped
nimi od brati skrze kn. Michala, faráe nkdy
Žamberského a br. Jana C/ielického a br. Pro-

kopa knze bratrského, z desíti artikulinv atd.

iJufel. hist. br. fol. 11].

>V r. 1-179 jineiiowaní tito ti bratí na \\y-

zwúní kališníkw do Prahy pišedše po nkoliko
dní hádali se w Karolín, ale ncpoídiwše nieho
opt odešli.

692. Odpowd brati na spis desíti artikulinr

ald. wydaná r. 1479. jakož swdíi Jafet w
hist. na list. 154.

693. PHpis katolického duchowního mistrm^,

w nmž jich napomíná, aby s Hímským nábo-

ienslwím drželi. ,,Pocli\vi misti, prosím loto

lué sepsánie pijmte X " poto'" tlo wné ra-

dosti priwésli. Rkp. we. bibl. Wll. F. 2. fol.

t— 36.

694. Apologie z strany pod oboji proti ninic/iu

8. Bened. ,.AN šemohiící mocný bože, z nesmírné

dobroty gwé rac prospch uinili X ^ •">' *^''^

I jiným takowým budm toho páli. Amen. fol.

37—81 lamže.

695. Mistra Jakuha lékae swdecUví chwalné

o Bnil''ich, latinsky psáno a do eštiny pe-
loženo.

696. Psaní ku Bratím esk\m, dáwající zprá-

\vu o tch Uratiicli. kleriž jsau w Marcích

1480.

697. Psaní k spráw bratím na slowa pro-

roka Malachiášc, 2 kap.: y,Usla knze ostihati

budau umní." 1481.

698. Rada w moci swta posíaweným lidem

od jednoho z starších 1481.

699. List obce pod oboji Augustinowi ')

biskupu poslaný. W Hradci nad Labem 1482.

Rkp. bibl. wer. XVH. H. 12. num. 2.

700. Psaní bratiH na snm Kutnohorský králi

a jeho raddám. 1484.

701. Zápis synodní bratra eských r. 1486.

[W ohlášení bratí w Lesn r. 1635 sir. 14.]

702. Spis odpírající p i-ijímáni pod oboji,

též odpoicéd na tento spis, I. 1489. Rkp. we.
bib. XVH. F, 2.

703. List Jana ZAJÍCE z Hasenburka, w kte-

rémž napomíná mislríiw Pražských k swornosli

k poslušenslwí ímské církwi
,

pak : Odpo-

wd mistruw pod obojí sepsaná w r. 1489, a

leprwa w r. 1493 odeslaná. W témž rkp.

W historii jednoty o trojím psaní p. Zajíce a to-

likeré odpowdi zmínno na r. 1489.

704. Psaní bratra PROKOPA, w nmž dáwá

poet z tciry swé práw kesfanšké; b) o dobré

icli; c) o tom, že wždy wšech as diwný lid

byl na swt ; d) bratru Lukášowi o spis Bárky,

w nmž byl br. Lukáš položil, že jakož bez

jedné dsky bárka nestane, tak spasení bez pl-

nosti prawd. A jiné k tomu lwero psaní od

r. 1490.

705. Psaní mnohá o moci swta a pi-ísate,

(za piinau , kterauž rozdwojení mezi bratry

powslalo) 1491, též jiný spis o tom r. 1492.

Prwních 6 archiiw zachowáno (Palacký).

7 OG. Tii traktáty nábožné: a) Obrana wiery

proti Pikhartóm. Rk. na pap. w es. Museum N.

567 ^ we 4. pi spisech PíbramOAvých, rukau

Pawla Sedlanského r. 1491.
Též w rkp. kapitidy Pražské D. 107. na pap. w

menší 8. od r. 15'26. Zaíná: Pán. spasitel a bíih náš

Kr. Ježíš na to jest pišel na tento swt atd. Jazyk
welini istý a |i,a\vidclný. W. Rozbor II ást. sir.

43. Poátek Pikharitstwí swllc se tu ukazuje.

b) W témž rkp. Mus. nalézá se od listu 87

až do 132: Detratero píin, že lépe jest /^r/-

jimali pod /cw/í než pod jednau. Psáno r. 1471,

opsáno 1490. c) ei mistra Pribramaw lémi

rkp. od listu 134 až do 327,- i to opsáno r.

1490 skrze Pawla z Sedlan. Poátek ten jest:

Poínají se ei mistra Pibrama. Prwní kap. o

žen, kterú widl s. Jan, a o její stálosti ald.

707. Psaní obšírné a welmi pkn uinné
o pánu bohu a o wíe prawé kesfanské a o

1) Angustinus Lucianns de Bossarii.s, Sanctuaricn-

sis archíepíscopiis, pišel do Cech 2 l)id)na

1482 a r. 1483aflininislratoreni konsistoe uinn,
wyswrowal knží kaiišné. Regenvolsr. hist.

Eccl. p. 39.
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^•

modláhtioi. Prwní díl jest br. Wawince KRA-
SOMCKÉHO, druliý dil br. PROKOPA 1 192.

708. Wyznáni tciru neb konfessí bralrská od

JAXA TÁBORSKÉHO (\ 1495) sepsaná, o

niž zmiuje Wengerský str. 324, též rkp. p.

Brožowsk.
Psal tu knížku na poruení wší raddy bratrské.

709. Mistra WÁCLAWA KORAXUY Iraklat

o welebné swcátosti i>áné tetí, w Praze 1493, \y 8.

Proti lé knížce psal njaký mnicb na odpor, a

proti lomu psaní mnicliowu psal zase Ko-

randa, dotýkaje bratí banliw. Nato: Odpowd
bratra LUKÁŠE na spis mistra Korandy od r.

1493.

710. Traktát mistr Pražských sepsaný od M.

WÁCL. KORAXDY a wyt. r. 1493 (tit. O
velebné stcáíosti oltúhú, kterak má pijímána

býti). Zdá se býti týž spis co pedešlý.

711. Psaní bratrské z Cech bratím do Mul-

dawy, kteíž tam králem Maliášem wyhnáni byli,

a s nimi tam byl bratr Mikuláš Slánský 1494. ')

712. Mistra Jaaa lékae (bratr to LukášQw)

psaní o tom, že není potebí optowati krtu

bratrm pri lidech prwé od knží ímských po-

ktných. 1494.

713. W. KRASONICKV. a) Psaní proti

odfrzenciim, které se poíná : „Já Wawinec
Krasonický widl jsem spis atd. [uwádí Jafet

w hist. br. na listu 39.]

bj Ohlášení, ježto se poíná : Mželi kdo a

smlby atd. [Jaf. na listé 162.]

714. List weiVjný, jímž sjednocení a upo-

kojení sworné wšech dosawadních rznic w je-

dnot bratí oswíceno a upewnno, 1495.
Zde se prawí, že jednota bratrská mnohé listy

bratra ehoe (k Rokycanom a wídiec k národu
jménem bratí psané) jakož i traktáty jeho : „o církwi;
o nauení slowa; o dwojím díle" za apokryfa wy-
hla.šuje.

7 i 5. mKULÁŠE AVLASEXICKÉHO a)

Zjeweni bozi slauhám božím. 1495. w 8.

b) Téhož kniha psaná proti wii-e katolické,

proti papeži a pijímání pod jednau 4. (Inde.x).

716. Odpowd na odpor proti pijímání pod
oboji 1496, rkp. bibl. Avei\ XVII. F. 2. num. 3.

717. Troje psaní brafruw od r. 1496, pro
se oddlili od cirkwe ímské.

718. Matrikalh (Bosáktc)
,

proti mistrm
Pražským pod oboji r. 1496 (?). K tomu náleží:

Odpoiréd na Matrikalh Bosákfiw, týciiž mistruw

1496. [Sady Malrikatu toho w rkp. wc. bib.

XVII. F. 2].

719. Kdosi nawrbnul otázku: „Miste powz,
kteii ptáci lepši jsau, ti kteí jedí a pijí, ili

ti, kteí toliko jedí a nepijí? a pro ti, kteí

1) Rok ten zdá se mylný býti, neb dle zpráw^ hi-

storické bratí tam utekše r. 1481 po 6 létech

do Morawy se wrátili.

jen jedí a nepijí, nepátelé jsau tch, kteí jedí

a pijí? Na to odpowdl jiný latinsky: Argute

auceps quaeris elc. a rozhodl , že ti lepši jsau.

kteí nepiji. Naež w eštin >vyšel odpor od

mistra Korandij: ,,Nenie pláíníków, a ty mne
ptáníkem nazýwáš" atd. Rkp. we. bib, (1489)
XVII. F. 2. list 168 atd. a XI. C. 8. num. 10.

fol. 166. V. in marg-. ad praepositum Polonii.

720. O sedmi tžkostech smyslmc, na kteréž

rozum wíry odpowídá s strany pítomnosti Kri-

stowy w hostii. W Plzni 1498 w 8. Tlaeno
w Nowém Plzni od Mik. Bakaláe léta atd. 7

list w Museum.

721. Rozmlamrání rozumu s swédomím o

hodném pijímání swátosti tla božího, rkp. 12.

w bibl. Rauduické.

Poziistáwá jen 24 list, poátek chybí. Psáno w
XV stol.

722. Traktát o tom, kterak ntnnení bozi

wede ku poznáni jeho boistwi 1497 ? Rkp. bib.

we. XVII. H. 19. num. 1.

723. Kanonikij, kteréž jsú položeny od sw.

apoštoluw, kterým pipojeny jsií nkteré kapi-

toly skutkuw apoštolských 1. p. 1497; rkp.

we. bib. w 8. XVII. II. 19.

724. O sicátosfi oltáiní. Tlaeno w Now.
Plzni od Mikul. Bakaláe 1. 1498, w 8.(Cerroni).

725. [O pjijímání pod obojí], íSadpis erw.:
Co dobrého iní pod obojí spósobú tla božieho

a krwe pijímánie, a že netolikéž pijímá pod

jednu spósobú bera jako pod obma. Inc. Swá-
tost welebná tla a krwe p. J. Kr. jest swá-

tost najdražšie atd. Expl. mnoho prospiewá

wrným kesfanóm k rozmnožení žiwota du-

chownieho : (listu 6) rkp. Budíš. Gcrsdorf. w 4

num. 22. wku XV.

726. Bratra Lukáše a) spis o pann Marii,

od r. 1498. b) O spaseni wšech obecném, 1498.

727. Psaní uinné bratiím z- Wlach od n-
kterých muž spolen; jakož i jiná psaní od-

famtudž jakémus M. Jiíkowi do Prahy od An-

tonia, pak psaní Sta... (?) Romani, a psaní

králi Wladislawowi 1499.

728. Br. iMICH.\L a) (o doicrnosti). „Psaní

bratra Michala starého swaté pan>. o dowrnosfi,

že jednota z boha jest, a zchybání o tom ím
sluší léiti," to bratra Matje Cerweuky sw-
dectwí. Incip. Že pochybowání tyto asy pi-

cházela a piciiázeji na nkteré i z jednoty této,

žehy nebylo z boha, co jsme i)edsewzali, jakož

se jest i mne nco toho dotklo atd. Explic.

že, by sedmkrát za den padl sprawedliwý, že

jeho pozdwihne.
Archiv bratrský V. fol. 9—27.
b) odpowd na jisté artikule kohos nejme-

nowaného, pipisowané Wilému z Pernšteina od

r. 1499.
^^ ;

729. Bratr LUKÁŠ a) psaní o písaze, co jest
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pisahá, jaký táklad její 1500. b) psaní bra-

liim Tuinowským o sairli br. Jaiia Klenuwskeho

1501. v) Tlioi jiné psaní obšírné p. Kaw-

kowi na Štkni, a pH nm list \\c knílkýcli

slowicli, Iž 1501.

7;íO. Jindiclia Ins/íforisa \ri\k\a\ proti Ptkar-

(liini. kliíí piawili, že ciikew Hini.>^ká jest ne-

wstka \v Zjew. On sám >v swém : Clypeus,

(1501) mluwí onm, ale není ho >více nalezli.

731. Hradeckým, Orebskýni a Pardubským

boiim Moleným ald.

Jest to uiipomciiiili k pohani od nkterého Pi-

íinrdn. nebof lam |)apežc Ia|)žem nazýwá, a jej co

otlpornika Kristova pedslawiijo.

732. Rl:p. s obriizlnj w Jeité wc fol. 118

listuw, mezi nimiž 23 nepopsaných, 88 obraz,

80 na pap. 8 na pergam, W texlu mimo to

41 malých ligiir.

Jest sbírka z poátku \VI stohMí, ale wií slar-

.Mcli. Spisowatel nei> sl)r;itel j<'lio jest lloluislatc

5 echlic (jnkž p. kiistos P. J. Šniank z nápisu: hacc

Deo soleinnisa dc Czecbtic, dobe zawírá). W ném
narházejí se tylo spisy

:

a) Zrcadlo kíesfaiiskho žiwota. AVe mnohých
fígurárh pjed.-ilawiijí se skiitkowé apoštolští naproti

skutkm Kiuiskýeh lii>kupíi\v s citáty eskými. Ti
jiné figury píedstawiijí Husa na kazatcdln a na

hranili.

tj 16 tištných listtiw, obsahujících iiwot a psaní

.1. Husí atd. kteíž líslowé náležejí jakožto pída-
wek k |inssionnlu od r. 1495.

c) Po dwau oiirázcích na pergamene, husitské

služby boží a Táborské tažení pcdstawujících, stojí

list Lucifera.

d) Po jiných figurách pedslawujírích Zižku w
ele ^vojska na koni ald. následuje rozudauwání,
w nmž otec synuiii \vy|)ra\vuje, kterak kalich a

zákiiii boží w Cechách powslal.

e) Konen dogiualick uení o bíd lidské, o

smrti, o peklu a nebeské sláw.
733. Poet tcinj 1500. (E.xempl. u p. Ble-

chy w Praze).

734. Wira neplná, necelá, anobrž kusá ny-

néjšicii Nowowrciiw. W iMladé Boleslawi u Ji.

Šlyrsy 1500.

735. Tl.MY PHELAUCKKIÍO a) psaní

P. Si(jm iindo ici 1502.

bj .Sj)is o pwodu jednotij Inatrské r. 1511

sepsaný dle pipowédi p. Albrechtowi z Štern-

berka na Holešow, a poíná se: „Urozený

pane, pane ald. a dowodí swlle, že jednota

7. boha jesl, a ne z lidí."*

730. Bralra LUK.VHE psaní M. Hawiowi do
Auslé r. 1502.

737. Psaní od brati skrze br. LUKÁ^SE,
dáwajiri odpowd na oláz.ku: Pro li, jenž na-
dje hledají, ídcí ji požíwají 1502.

73H. ') Dtca listy eských bratí králi Wla-
dislawo^^i.

w 1) W r. 1503 Avydáni jsau listowé proii brnliím
králowštf k obccm mst ; též poslán list ad-

Prwní poíná: Najja.-snjši králi a pane , pane náš
milosliwý! my lidé ponížení a wašie králowské mi-
losti pokorn poddaní atd. Na konci : Wydánie
jeho léta 1503. [Jest to obrana proti soiteliím
klewetným a prosba o zášlilu. U p. Palackého wý-
pis z nho.] „Druhý list králi Jeho Milosti ; atd."

i\a konci: „králi ^Ma(lisla\vo\vi .Iclio Milosti; wy-
dáuic léla 1501" w 8. listu spolu H2. Bez místa

(w Nonuberce). Jest to, zdá se, koufessí brat. (1504.)

739. List bratrský po wydáni mandálQw krá-

lowských proti bratím — psaný stairíim 1503.
^^'všel pozdji s titulem : „List na spisek atd."

CBoek).
740. Psaní obšírné za odpowd na otázku

od pilele sob položenau, pro s bratiínii ode

>všecb lidi polupenýini a zalracenými obcoirati

nephesfáwá 'f 1503. (bu od Tnmy, aneb Pro-

kopa, nebo Wawince).
741. Psaní br. WAWUIXCE KHASO-

XICKEIIO, w nmž se oišfuje od náku ki-
wého, jimž narcen byl od p. Mikuláše Trcky a

paní Marty w Litomyšli, 1503. Jiné psaní téhož

jakémus Prokupkowi w Litomyšli. 1503.

742. ISapomenufi starších jednoty bratrské

ke Avšecbnm sborm, Mzbuzujicí k modlitbám a

poslm 1503. Jiné, jakby se bratí w nasta-

lých proliwenslwich míti mli. 1503.

743. Bratr LUKÁS a) Ubírajícího se do Pra-

hy psaní bratiin Boleslawským na rozžehnání,

1503, b) psaní na otázku: pro se syn boží

duchem s>v. w žiwot panny wllil ? 1505.

744. List p. Jana KOSTKY z Poslupic bratru

Wawincowi odbirajícímu se do Prahy, napo-

mínající ho k stálosti, 1503, w Litomyšli dán.

(Pipiš w hisl. br. rkp. p. Brož.) ^).

745. Psaní bratí z Cech bratiím do Morawy
1504.

746. Dtinské otázky. Prwní to katechismus

bratrský. 1505.
Proti tm otázkám uinili knží traktát, a wydali

jej wíibcc skrze vytištní od Plzeského iinprcssora;

a na ten traktát dali bratí odpowd dvvojí, kratší

a delší.

747. Psaní o moci swtské a o zízení jejím

(od bratí) 1506.

748. Psaní bralra TÍtMY PÍIELAUCKÉIíO
bratru Wawincowi Krasonickému do Litomyšle

1506.

749. W r. 1507 psal jakýsi knz proti bra-

tím, dowod klanni Kristu w swátosti a bylu

niinistralorowi Pražskému. [Uwádí Jafct vv hisf.

br. na lisl 144.]

1) Wr. 1504 na rozkaz králuw mla se státi schz-
ka knží kališných a bralrskýcii, kilyž obran-

cowé nkteí z wyššílio rodu jej o to starali,

aby o wci wíry se týkající weeju disputo-

wiili. Poslán jest k touni z strany bratrské

Lukáš Pražský a Wawinec Krasoiiický; ale

pro nálilau smrt rektora university Martina Po-
álcckého z toho sešlo.
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jeho lu, jménem Jiík Kwintik od Hory. Aa

to uinili bralí odpovved (1507.)

750. Wr. 1507 psal knz LIPENSKÝ proti

bralrim.. bratru Simonowi dwoje psaní, a bratr

Šimon aneb místo nho bratr Tiitna Pielmirkij

psaní obšírné uinil, kterážto psaní jedna i druhá

jsau wytišlna.

751. Knížky tylo jsií: Obojí duchowního Je-

rusalema s Babylonskými. 1507. Pawel z Me-

ziíí, (\v Litomyšli) w 12. A— B.

752. List tento od bratí psaný kvli Wla-

dislawowi 1507 w 8.

Tento list králi (na nowý rozkaz proti bratiíni)

dán skrze pannu .Mariu z Bozkowic, ku kterémuž

i ona swj list pipojila a oflpowd od krále do-

stala. Liit Marly této ku králi (\M7) též listy krále

Wladislawa Johann z Krajek a Katein z Kolo-

vvrat od r. 1512 nalézají se w historii bralí rkp.

753. List tento od bratí dán na rathauz

w Starém mst Pražském p. podkomoímu i

Avšem pánm auedníkm 1507 (w Litomyšli)

mal. 8. (Jest psaní pániim, rytístwu i wšem
wiibee) a— g.

754. Spis dosti inící z toínj, w Normberce

prwé imprimowán 1507 we 4. A— K. (Bez

místa: na prwní stránce posledního listu stojí

Mikuláš Klaudian.)

Podruhé pod nápisem : Spis dosti iniecí z wiery,

kterýž latinskii eí Apologia slowe, w Norinberce
prw wyliskowán 1518 we 4. 90 lisluw. Mikuláš
Klaudian. Tlaeno w Mladé Boleslawi nad Jizerau.

Jest to konfessí bratr, širší r. 1507.

755. Prwní cedule bratra Simonowa., kterúž

psal pánóm starším Hranickým 1507 w 8.

Simon ten byl správvce sboru Hranického (Weiss-
kirchen) w Moraw.

756. Odpowéd bratí na dwoje psaní nja-
kéhos doktora Avgtistiiia nkdy probošta Olo-

miíckého králi Wladilawowi 14 List. 1506 a

14 Pros. 1507 w Budíne podané.
Poíná takto : Známo bud wšem, že jakož jsme

králi Jeho Mihosti psali listy dwa atd. 1508 w 8.

52 listy A— G. (bez místa). AVýtah u Palackého.

757. Br. PROKOP z Jind. Hradce a)

Spisek o hanebném híchu tchto asuow již

lidem newelmi známém, totižto o modlásfwí

,

uinný od bratra Prokopa bakaláe, rodem z

Jindichowa Hradce, kterýž byl spráwcí starším

mezi bratími. Inc. „Ponwadž bichu modlá-
ského welmi nenávvidí buoh a wždycky nená-
.widíwal".. X •• jichžto jména nejsau napsána
w knihách žiwota a beránka. Ke wšemu buiT

Amen.
Archiv bratrský V. fol. 227—234.
tjj Otázka, slušíli kresl'ané)m mocí swlskii

newrné neb bludné k prawé wice pinuco-
wali I. 1508. [Wýpis u p. Palack.]

758. List pokušení atd. 1508. [Jafet hist.

br. list. 15.]

759. Spis (neznámý) bratruw.
Exemplár ncauplný — schází zaátek, b. m. (w

Litomyšlij Kristowých let 1508 w 8. min. A—Diiij

(Boek).

760. Rozmlauicání mezi Jindichem a Janem

o nepoškwrnném poetí panny Marie od Jana

z Wodan (bosáka, kterýž sepsal Slowá Lac-

tifer). Bkp. weej. bibi. na pap. w 12. od r.

1509, cum notis Balbini XVII H. 5. Jiný rkp.

tamž XVII. H. 18.

761. Br. LUKÁŠ PRAŽ.SKV.
a) O poUwání tla a krwe p. J. Kr. du-

chowním i poswátném psaní bratra Lukáše ui-

nné panu Kawkowi. Lne. Z wíry písma swa-

tého wyznáwám , že každý, kdož má spasen

býti, musí jísti tlo p. J. Kr. pirozené atd.

Explic. Protož kdež není Kristus založení, tuf

není nižádného díla dobrého.
Archiv bratrský V. fol. 133—164.

b) Psaní uinné br. Benešotci Baworynské-

mu z Baworyn , w nmž sprawuje nkteré

otázky k sob uinné o tlu pána Kr. I. p.

1510. Incip. Brate milý! mám za to, že w
pamti máš, že když atd. X dej se pán bídi we
swém požehnání dobe míti. Die S. Donati 1510.

Archiv bratrský V. fol. 169—178.

c) Spis o obnoioení cirkire w jednot w r,

1510 psáno. W rkp. we. bib, na pap. w 4,

XVII. E. 31.

Jmenuje se zde Lukáš starší spráwce w jednot
sboru Boleslawského, a protož nenuiže (dle Do-
brow.) ten spis diíwe roku 1518 složen býti. Jindy

ten spis slowe: o skutcích Krista pána, a we psané

historii bratrské : Spis o dwanácti let podlé pamá-
tek skulkÉi Kristowých.

d.) Téhož list starším jednoty, 1511, a jiný

e) O nadji list, 1513,

762. List psaný bratrm w pokušení. Í511

w 8. Ka hoe Oliwetské skrze Pawla Mezií-

ského. Na konci: Skonáwá se list psaný bra-

tím w pokušení asu tobolo; totiž léta Krist.

1504, když šest bratruw spálili u boru pán
Šwamberkowa, w pondlí po wšech swatých.

kterýž hned po tch jako bratí starší napsanie

uinili o pokoe a pokušeních atd. U Boka ex-

emplár, bez poátku. A— 8 list. Jafet uwádí

w hist. br. na list. 104. Spis: Napomenuti w
pokušeni tišt. r. 1508. [nepochybn týž samý].

763. Psanie bratrská, w kterýchž oznamují

píiny z strany nedostatk jednoty této wzbu-

ziijíce se i wšecky, a napomínajíce ku pokání

a k opraw [pod wlastní abc A—K iiii. Wti-

sknutý w list psaný bratrm w pokušení.) Im-

pres. per Paulm in nionle Olivcti A. d. 1510.

8. min.

764. ŠTTINA MIK. Knížka o arfikulicli

trínj. Wytišt. w Nowé Plzni 1510. [Jafet. hist.

br. list. \)].

765. PAWLA ŽATErKFJlO administrá-

tora utraquistw Traktát o pijímání malých^

dítek 1513.
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7G6. Traklat proli hludiiým a polnpnvin ar-

tikiiliim Pikhailskýiii s .rninlownými diiwody na

len spiisoh. jakož i jedowale sopsánie Lukáše

aiitijtapci, pod otii/lvami a odpowodmi. — Trak-

tát proti kaiiíoin a Fikliartóm ald. Iii finc:

Scripti snnt duo illi Iractatus coulra Pikliarditas

et Husilas per me fralrem Wolf^j^aufíum pro

tuni- uralum in KladoM'. a. 1511. Rkp. ve.

hib. w 4. XI. E. 1. nuin. 1. fol. 196. 177.

767. kiiiika injswéflujicí trini knžslwa ka-

lišneho o sirútosd lla o Unre pán ald.

Léta pane od narození 1511, druliau nedli \v

post, kázal fará w Boleslawi Mladém: milí lidé!

wzle, že ti bludní lidé a falešní prawí na nás..

X ... A w.šak botow jsem lepší nauení pijíti,

prwotn od jednolv a polom od koho/.koli.

Arcbiv bratrský V. fol. 1%— 191.

768. O ícíe stratég kleníž echotré a Mo-

rairané drží, li kteíž se zákonem pán spra-

>vHJi, lolo ^vyznání jest 1513. w 8.

769. JAXA MIKOJSE, faráe n s. Kíže w
Praze, £/í7/<í/ poktné iiiaji byli k sfofn pán pi-

puštny 1513, Av 8. >viz dole na r. 1520.

7 70. :»Iislra WÁCI-AWA PÍSECKÉHO bá-

dáni o pijímáni pod obojí spfisoban, zlat. peložil

Hrubý z Jel. w rkp. od r. 1513 wev. bibl.

XVII. D. 38. listu ll7j.
Pidána e ^vykladae toho lat. hádánie listy

2'\ ;
pak: Dokládánie mé niiest mislrowých pro

neswdomjšie |)ísem swatých, listíi 19.

771. Epištola ad quenulani baronem Mora-

viae degentem cujusdam fralris ordinis minor.

de observantia, lunc temporis praedicantem in

convenlu Jemniccnsi s. a. (c. a. 1511) 4. e-
sky. Vid. Rkp. wci: bib. XI. E. 1. num. 4.

lol. 231.

772. Odpoicd bralii na spis [jistého mistra

kaiišnélio], kterýž uinn jest a wytiskowán

w Praze proti bratím 1514, w 8. A— N, bez

místa (\v Litomyšli).

Jest to odpowd bratra Luhóse na spis mistru

Pražských skrze nustra Mtirliiia o bliidícli Pikliart-

skýrh, kterýž spis mistrowé lisknauti a kazatelm
ísti dali. Wýjimek u |i. Palarkélio w rkp.

773. O fijrech posleilních wécech rkp. fol.

1514 we weejné bibl. \N'yšla pod nápisem:

Knížka srdetní 1521, u >1. Konáie, 1602 u

Welesl. ddicíi (wiz r. 1521.)

774. Diulofjus, w kterémž Ceeb s Pikhar-

tem rozmlúwá , že sií se bratí Waldenšlí wše-
len a škodliw od obií síran oddlili, 1515,
w 8. 24 listy we Welikéin msto Pražském
u Matky Boží nad Lúži Mikuláš.

Mik. Konri, skladatel toho spisu, pipsal jej králi

Wladislawowi k noNvému roku, ímž se nu'rným
kompakiálistau býti prokázal, a dworu bez pochyby
zalíbil.

775. O klanni welehné swátosti oMám \tvoú

Pikhardským bliidóm z tetích knéh Slanisla-

^hfvowýb wybraný 1515 w 8. 24 listy. Pra-

gae in Lacu Nicolaus Konaek cum gralia etc.

Peložil toto rozmlaiiwání mezi llixem a bratrem

Lorckem (t. \>'a\viiicem) z tetí knihy knze Jana

Sltinialaiílsa z Domažlic, jemuž ke cti 11 V/'í7. 5 Aa-
itHŠIi, dokt. \v Bohoslowí, pt sapphických strof

složil.

776. Bratra LUKÁŠE a) poet irínj (I. Apo-

logie) pro od sírany pod obojí odslaupd. Se-

psal a >vydal 1515 (není jí nalezli).

h) List k sborn z wzení; jiný list k Petru

SudoAvi z .lanowic, když z Avzení wyšel r. 1515.

c) Odpoiréd bratí na spis Olomauckébo ka-

nowníka Bernliarda Zanbka i Zdtin 1517.

d) Spis o šesti píinách bludu (proli knize

w Praze 1516, pod jménem Sermones XII. od

knze Coraniha latinsky wydané) r. 1517.

777. Dwa Iraklaly od WOLFGANGA far. w
Kadow r. 1515. rt) proti bludným a pohi[m<,in

artikulm Pikkartskijm Lukáše antipapeže, roz-

množilele sekly ald. „Troj jcsl najprwé základ

spaseuie našeho X jemu bud cbwála na vky.
b) proti kavieróm'-'- ald. „Spasitel všeho lid-

ského pokolenie ra býti X ''•'^^ •"''' polom

na onom svl vné radosti Amen. Bkp. bib.

ve. XI. E. 1. W témž rkp. jest i psaní k ji-

stému pánu na Morav od jakéhos f. mnicha

(Ordinis minoris in convenlu Jemnicensi) mino-

rity též proli Pikiiarlslví.

778. Mikuláše KI-AUDLVXA s\>[so prairdách

wiry 1518 v 4. v Boleslavi Mladém.

779. MATJE PAUSTEWMKA «y;o»e-

nutí Pražanm 1519 w 8.

780. Knze Jana jNIlliOSE, faráe u s. Kíže

w Starém mst Pražském, dwa traktáty, prwni

:

dítky poktné nepotebují zkušeni, mají býti

k stolu pán pipuštni \ druhý : míra nesmír-

ného poslušenství papežského 1520. v 8. 5

arch v Praze.

Oba traktáty byly psány již r. 1513, a teprwa

1520. od Jana Podušky, faráe Teynského a M.

Wácl. Roždálowského, dkana na universit Praž-

ské po smrti spisowatelow wydány.

781. Sepsánie dfnvoduw z ncjjisljších písem

swdechvi obojího i pravého rozumu jich o

klanní a klekání ped swátostí tla a krwe

boží 1520 w 4. w Ble u Oldicha Welen-

ského z Mnichova. [Šlurm Srovn. 1. 313 též

je cituje.]

782. WELEXSKY OLDICH a) Rokowúnie

dwú osob, Paškirilla a Cyra. Paškwillus z Híma

k swalému Jakubu pulowali maje s Cyrcm na

cesl setkal .se, 1520 w 4. lislíi 9. Peloženo

od Oldicha ANclenského.

b) Spolu rozmlúwánie s. Petra apoštola a

najsvljšieho Julia druhého papeže a témuž

pi porodu daného angela bud zlého neb do-

brého o moci církevní a též církve hlav.

W now vyloženo (na konci): Wyložeuo a

vytlaeno skrze Oldicha Welenského z Mni-

chova. Léta 1520 w 4. lista 24.
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783. MIKULÁŠE TYKY spis o prawém
pokání kesfiuiskéin 1521 w 4. vv Praze u

Bileho Lwa.

784. Spis došli inící olá/xe proliwníkuow

jdnoly bratrské, pro kest po služebnosti od

knze ímského swcení stále \v nic se apeluje^

1521, w 4. w BiMe ii Oldicha VVelenskébo.

Driihó oprawené wydáiií oíI r. 1521 u Pawia
Oliwelského popisuje AVácIaw Stiirni, a ziniiiiije též

o tietím wydání téhož roku.

785. List od papeže Lwa, kterak Luciperowi

i wšie obci pekelné psal. Peložen z nm. skrze

VVácl, DAXKA Z KUBÍNA 1521 w 4.

786. MARTIN fará u sw. Jindicha w Praze:

Náprawa wydaného toho listu a spisu, kterýžto

udlaw Mik. Koná z Hodiškowa sml poslati

za dar nowého léta králi Jeho Milosti 1522,

w 4. b) téhož knížka proti poct swatých w 8.

(Index.)

787. Odpowd na spis w now wydaný od

knze Mikuláše (faráe u s\a'. Petra na Poíí)
w Praze 1522, w 8. 16 list u Jiíka Štyrsy.

[W této odpow. jest odpowd na list mistra Ro-
kycana týmž farám proti ním wedený. Iiicip.

Kdež pak wede list Rokycanuo proti bratím sepsaný
a!d. Wýtah u p. Palackého.]

788. Spis tento o púwodu i o prawd knz—
slwie trojieho, i o wšech zízených píslušnostech

w požíwání poádnéín uinn jest we jménu

pán 1522, w 4. Impressum in recentiori Bo-

leslavio, u Jiíka Štyrsy. A—O po 8, P 7 list.

789. Doktora Martina Lutera o swobod
kesanské knížka, r. 1522. w 4.

790. Spis dosti inící lomu, piov pi pi-
jímáni k sirátoslem záicazkowé djí se 1522.
we 4. 13 list. Jiík Štyrsa (w Mladém Bo-
leíílawi.)

791. Spis tento ide jméno pán uinným w
iimžto nynjších nowowrców neplná a necelá,

anobrž kusá wiera se ukazuje, 1500 chybn mí-

sto 1522 aneb 1523. D. bohm. Lit. I. 144.)

w 8. A

—

X po 4 listech; Z má 3 listy.

Spis tento elí zwlást proti Luleránm, a psán
od nkoho z jednoty bratí eských.

792. Spis Martina Lutera , w nmž uka-
zuje, co se mu pi bratiich zdá za prawé a

pochybné , a to z píiny otázek dtinských,

1522 we 4. 14 listu (bez roku) Paulus Oli-

vecensis.

793. Odpowd brati na spis Mariina Lu-
tera, kterýž nmeckým jazykem \> ytisknanti dal,

w nmž oznamuje, coby se mu pi bratícb

widlo za prawé a co w pochybnosti neb ne-

srozumní, naež mu zase zpráwu podlé písem

swatých slušnau iiiie. Z ech a z Morawy
1523, we 4. 45 list. In monte Oliveti (Li-

tomyšli).

794. Spis tento otázek Irojirh. Prwni jako

poínajících, druhá prospiewajících, tetic doko-

nalejších, totiž dtí, mládencfiw i zmužilých, o

wiee obecné kesfanské jediné, 1523, w 4.

133 list u Jiíka .Slyrsy (sv Mlad. Bolesl.) Po

druhé 1524 we 4. lamže.

795. Spis tento, jenž jest potu wydání,

najprw o moci sirta a puowodu i o píinách
zízenie jejieho i o prawd jejie w nowém sw-
dectwí. Též i o písaze 1523, w 4. 80 lislúw.

Na Podolci (pedmstí w Boleslawi).

796. Odputrd na spis lía/encú , w nmž
wšecky na poád potupuje i odsuzuje na za-

tracení smle, a to nejwíc bratí a Lukáše ze-

jména, na njž slušný odpis jemu zase iní,

1523. Z Boleslawi we 4. 16 list. Olivecensis.

Od LUKASE staršího mezi bralími.

797. Spis tento o pokání. Najprw coby to

w sob neslo slowo pokánie. Potom o puowodu
pokánie. Potom o rozdíle i)okánie 1523, we 4.

56 listu u Jiího Štyrsy na Podolci.

798. Odwolání odpadlstui. Piklad a nawrá-
cení se od Antikrista. Rok 1523 w Indexu

mylný jest (dle Dobr. Gesch. d. Sp. II. 337).

Bez místa.

799. Spis welmi užitený a potebný o staira

swobodném a mantelském poíná se šfastn, 1.

1523, 116 list. K tomu jakožto druhý díl:

Tento spis o manželstwie uinn jest we jméno

pán. W nmžlo postaweno jest najprw, coby

bylo manželstwie. Potom coby byla swátost man-

želstwie. Potom co potebie mieti ped manžel-

stwím i swátostí. Potom co potebie jdúcím k

manželstwie i k swátosli atd. 1523 w 8. 74

list. W Jlladém Boleslawi.

Složen by! celý spis r. 1509, tištn r. 1523. ^^

pcdmluw prawí se o nm toto : „Protož widlo
se za potrei)né k žádosti wrnýin nianžeióm a k

správv i k nauení o tom stawu spis dáwno ui-
nný, súzený i potwrzený w jednot bratrské ob-
nowiti a k impriniowání dáti. — Olivecensis. (t.

Pawel Oliwetský w Litomyšli. 8.

800. Spis o potebných icécec/i kesanských,

kterýž jest od nkterých knží Pražských wy-

daný, proti wystawowání swátostí tla Kristowa

w monstranci. Oi)t jiný, že mše nenie ohf.

Jiný, kterak Kristus je podstatnji w lowku
dobrém milostí swií, než \v swátostí oltání.

Opt o poswcowání tla i krwe pán , že má

býti jazykem rozunuiým, 1524 we 4. 8 list.

Na ele stoji kalich s nápisem : Bibite ex eo

omneš, wadie se o to podnes (u Ji. Štyrsy.)

801. \])iznáni wínj wbec uinné od tch,

kteí bywše skrze bludné knží swedeni na-

prawiti se dali 1524, Rkp. we. bib. XVII. A.

16. p. 122.

802. Odpis proti odtržencóm, jenž se mahi

stránku nazýwaji, na spis wydaný pod jménem
Kalencowým proti spisu o moci zízené swta,
wydanému od bratí. Skonáwá se wypsáni práw

bratrských we stedu ped obezáním pán, léta
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p. 1524 a teliož Icla w sobolu don jtaiiiátky

s«-. iNliše panny wytiitoiio spolu pi odpowdi

Kalcncow 1524, we 4. na Podolci (Mlad. Bo-

Icsl.) u Jir. Šlyrsy.

803. 0(1 bialii lisí králi LM</»r/Auiri poslaný 152-1.

Dio JiiIVltiuy liist. lir. I'saní hrali (•oskýcli Uiáli

Ludwíkowi a králowr jclio — ohoje psaní \vyl. 1524

|Jaf. list. ItíJ- Konfossí ^^al{le^ský(•ll anl> Bolc-

slawskvrh bratí w Indexu poznamenaná /.dajodno ?

(I). (í.ll. 339.)

804. C'ly|)tMis fidelinni, paircza irviicich, jest spis

(dle Paproekéíio I. 197.) od knze a Tražskébo
bakaláe Aiirjiislina ?)eliroh'ckvlio proti Lniern. bra-

tím a nkterým nnstrum l'ra/.sk\in wyholowený a

opatu Emauzskému Janu INožikowi pipsaný. Fo-
nwadž žádného exempláe nesláwá, poehybno, e-
skýli byl.

805. Kniežka lato jest o gruntu trienj obecné

kresfansUé s •jistými dfiwody proti odporm An-

likrislowým vydaná od bratí 1525, w 8. 24
archy. Oliveccnsis.

800. Bratra MATJE PAUSTEXÍKA a)

spis, kterýž tu >v Praze od nkolika let w |)ri-

kladnosti žiwota swého jsa, slowo zákona božího

zjewn jest kázal, uíil i napomínal, administra-

torowi mistru llawlowi s žádosti spasitelného

dobrého sepsaw, do Týna na faru poslal. Mistr

pak zlé za dobré nawracujíc Matje hned i s

poslem do šatlawy wsadil. A to se stalo w
sobotu ped tetí nedlí w post léta 1525;
w 4. listu 8. Bkp. w 4. u Miltnera na Snien.
Též w rkp. u Krolmusa od r. 1567.

b) Téhož Matje list ze žaláe bratru Wa-
winci od r. 1526. Sem náleží:

807. Spis proti odporm, žehy swátost tla

a krwe pán znamením toliko a ne prawdau
byla. (Inde.x 250.) 1526.

808. O nmecké mši 1526.
80i). List .JEHOXYMA faráe u sw. Hawla

bratru Matji, a tobolo odpowd.

810. Šest listw Bruna ^ kartuziana z Ga-

minku w Rakausích, z nichž patero šlechtin
z Kliušteina (1520— 7), šestý bratru jeho Janu

z Haupowa swdíi. Rkp. u Minoritu \\ Praze.

c) Milosliícé lélo.

811. List milostiwébo léta 1509. Rkp. bibl.

Merejné.

(t) Wýlilady,

812. M. JAX HUS. a) Wíiklad vtši na
pátee t. na wirn, desatero pikázaní a mo-
dlitbu pán. hic. Každý kesfan, jenž rozum-
nie má, chceli býti spasen, musí X a '"aía
má uiila m íkati amen, tak bob tak! [1412
ped s\\. Marlinem|.

M.s. Budii.ssin. íiersdorr. lol. ól. m.inb. sace. XV.
in ffd. a r<d. 11— 137. (krásný e.venipiár). — Ms.
Miktd. DietrirhsI. I. 59. chartar. saec XV fol. 373 in
1. Tiskrm wydán pod litidem : >^i.^ll;l .I;,na Hnsi

kazatele slawnelio ddice (^eskéhn dwanáeli lán-
kuw wíry keslanské oberné, dsili božíeh piká-
zaní a modlitby pán Ole náš wýkiadowé, kaž-
dému spasení žáilajicímii kesfann neip()lel)njší —
ur. Mládyre p. .lanoui Leskoweowi z Leskowee a

na Kamenici, Mikniá.š KOná z Ilodi.škowa. nnslo-
sudí dworský atd. i)ipisnje. VV Praze u Bílélio Lwa
na Owoeném trhu I. ir)2() dne 20 ms. Února fol.

108 listfi. |\>ýtisk p. Boknw necelý, jde dopsaný
rnkau XVI A\kn.| O sobu zwláš: Wýklad na de-
satero b. pikázaní rkp. ne. bib. XVII. F. 50 nnni.

3. el XI. C. 8. num. 14. Kraliký wýklad na pi-
kázanie božie desatero pro sprostné a neprázdné w
práci wyložené skrze mistra (jméno jest \\ yškra-
báno, a na kraji |)ipsáiia .s|()\\a: nechaj státi pro
bóh). W rkp. bibl. Olomancké N. 5. ANýklad na
|)r\vní epi.>itoIn sw. Petra též od Ilnsa. A> ýklnd na
druhé boží pikázaní. I\a konci: L. P. ItíŽl fol.

rkp. we. bib. XVII. C. 32. Wýklad lánku wíry,

tištn také pi postille od r. 1563. Stiirm w roz-
sanzeni str. 111 nwádí knihu bratrskan: Obecné
wšech kesfanu nanem' slarodáwní wíry, pikázaní
a modlitby s wyswllowáníin jich 1535. Snad týž

llusuw to spis, nebo wýtah z nho?
b) WijUlad menši na pátere. Inc. Spasitel

církwi swaté, kteráž jest sbor. Rkp. w mus.

c) Téhož wijlílad na písniky, jenž slowií

Šaloimínowy, rkp. na pap. a z ástky na per-

sram. s obrázky od r. 1448, w mal. 8. (u mne).

Poíná : „Císa a král wšeho tworu."

813. Ecclesiasticus aneb nauení, jakbij ká-

zaní mohla lidu býti užitená rkp. w 4. we.
bib. XVII. F. 40.

814. Mikuláše Lynj tnýklad na teni sw.

Mafauše. Rkp. fol. w fol. w Krumlow za asu
Balb. Nyní w bib. we. pod XVll. C. 20.

815. Wýklad na eirangelium sw. Jana od

1— 7 kap. w fol. w bibl. kostela kapitolníbo

A. 109.

816. Wýklad na knihu Ecclesiastes od M.

.1. ERNÉHO lékae jakési paní Joancc z Liblic

(manželce Wiléma z Pernšleina) 1500.

817. Wýklad na Pašije w rkp. Mus. od r.

1414.

818. Wýklad na zjewení sw. Jana w rkp.

we. bib. XVII. E. 9. Sw. Jana církew sw. na-

zýwá orlem X obtmi nalézati milost boží Amen.

819. TÁBORSKY JAN.
Na prwní kapitolu dridié kanoniky sw. Petra,

o ctnostech br. Jana Táborského \)saiú. Inc.

Milost wám a pokoj bud naplnn w poznání

boha a pána našeho Ježíše Krista. Kterak wše-

cky wci nám božské... X ••• bohu w"iti,

že když dal \v ruce skutky dobré , žef také

spasení dá. Amen.
Archiv bratrský V. fol. 55—73. (Palacký.)

820. Psaní na slowo s. Petra w jeho ka-

nonice druhé, kap. tetí, položená: o rozdíle

mezi bratiimi prawými a falešnými. Inc. Jakož

nejmilejší bratr náš Pawel podlé dané jemu mau-

drosti [»sal wám X P- Krista, jemuž cliwála nyní

i w den wnosti .\men.

Arrh. bratr. V. fol. 79- 109.
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821. Wýhlad na slowa s. Jana ^v prwní ka-

nonice , w kapitole prwní položená. Inc. Di-

meli., že híchu nemánie, sami se swodíme X
dobré wci k užitku wíného žiwola amen.

CHaec litera compilala est ad a. d. 1474. in

jejunio.

Archiv bralr. V. fol. 111—124.
822. Wýklad na e s. Jana z kanoniky

j)rwní, z kap. druhé, na ta slowa: Wšecko coz

atd. Inc. Wšecko což na swt jest žádost oí,

jest žádost tla a pýcha žiwota, jenž není z

otce, ale ze swta atd. Explic. ku kteréžto rac

nám dopomoci buoh wný a nesmrtedlný, pán

a král wšemohúci Amen.
Archiv bratrský V. fol. 125—129.
823. Wýklad na pašije sw. Jana. Rkp. XVI

stol. w Olom. bib.

824. Bratra LUKÁŠE a) Wýklad na zjewení

sw. Jana r. 1501. b) wýklad na 6 kapitolu

sw. Jana, item na 3 kap. s. Jana o Nikode-

mowi, pak na 4. o Samaritánce, též srownání

reci kapitol 3, 4, 6. s. Jana. Též na 11 kap.

epištoly k Korinlum (1504). c) Wýklad na

knihu žaltá k žádosti jedné paní 1505.

825. Naueni prawé modlitby s wýkladem na

modlitbu pán 1512 w 8. Per Paulm in monte

Oliveti (w Litomyšli).

826. Na žalm Dawidfiw : Smiluj se nade mnií

bože, wýklad bratra Jeronýma w Praze 1514.

w 8. 32 list. Jest to Savonaroly wýklad žal-

mu 50ho.

827. Wýklad na modlitbu pán, kdež i prwé
w položení kratšiem, jakož pedmluwa oznamuje,

wytiskowán jest 1520, w 4. Poprwé 1512 (wiz

N. 812.)

828. Zpráwa obecná i s wýkladem obzwlášt-

niin na modlitbu pán. Na hoe Oliwetské 1520.

(Boek.) ^
829. Wýklad slawnélio d. M. Lutera o An-

tikristu na widni Danielowo, w 8 kapitole,

w Praze 1522, \ve 4. od Oldicha AVELEN-
SKEIIO peloženo i tištno .(kázaní dle Dob.

II. 396.)

830. Petra CIIELCICKÉHO spasitelní wý-
kladowé na lenie nedlní w Praze u Pawla Se-

weryna 1522 fol. Podruhé tamže roku 1532. b)

Wýklad na lení sw. Jana w 1. kap. rkp. we.
bib. 1597.

831. Wýklad na Ewangelium sw. Lukáše

rkp. we. bib. XVII. D. 21. fol. b. r.

832. Ewangelium sw. Matauše, wyložené wý-
klady otcfiw SAvatých. Rkp. we. bib. z XV
stol. na perg. XVII. A. 4. list 396.

833. Wýklad na epištoly sw. Pawla rkp.

we. bib. XVIL E. 31. z XV století (necelý).

834. Wysoce umlého Desidcria Krasniallo-

terodamského spis obšírný
,

pln a dokonale

wykládajc Ote náš, rozdlený k sedmi dniim

téhodne. Pipojen žalm XXI. w Plzni 1526. w
8. ti archy. Pekladatel jest: O. S. ciiwála má

Pán = Ondej STROJEK Cantor. ^^'ýtisk jeden

wbib. we. (Wiz Rozbor 1842 str. 149) též

u Boka.

e) Posílily.

835. JAN HUS: Postilla, /^Oná : Milosrdný

spasitel, pán wšemohúci, syn boží Ježíš Kri-

stus, prawý bob a prawý lowk, pišel jest

na swt. .. Nejstarší rkp. w Budišín, Gersdorf-

ské bibl. od r. 1412 fol. [na desce 1686] za-

wírající a) Wýklad na Wcím, na desatero pik.

na modlitbu pán; b) o šesti bludech: c) Wý-
klad na nedlní ewangelia: „Milosrdný spasitel

pán wšemohaucí'' atd. spis to necelý od listu

148 až do 313. [^^'iz as. mus. 1840. sir.

407.] Jiný rkp. we. bib. XVII. A. 11. we 4.

pap. od r. 1413. Wyloženie swatých tenie,

ili wýklad na nedlní ewangelia. Záwrek jest

:

Léta tisícieho tyrstého a tináctéiio w den post-

ní swatých apošlolów Simona a Judy na hrad,

jenž slowe Kozí, toío wyloženie swatých teni

jest skonáno. Jan Hus mistr. Opis jiný též po-

stilly od r. 1415 skrze Sigmunda z Domažlic

w mus. Opt jiný nachází se w mstské bib.

Normberské na pap, we 4. psaná (dle Dobrow.)

mezi 1443— 1453. Opt jiný opis w bib. we.
w fol. XVII. B. 13 as téhož stái. Tiskem wyšla

w Normberce od Jana Montana a Oldicha Nay-

bera 1563, w fol. pod nápisem: Poslilla Jana

Husí, muedlníka božího, na ewangelia, kteráž

se tau pes celý rok; k nížto pidané jsau

mnohé jiné knihy téhož M. Jana Husí , kteréž

jsau ješt nikdy nebyli imprimowané, a již nyní

teprw na swtlo wydané, kterýchžto knh, pe-
wrát list, index aneb poádek najdeš MDLXHl.

(Na konci) : Wytištno w slawném íšském

mst Nornberce u Jana Montana a Oldicha

Neybera fol. 2 díly. Prwní díl obsahuje na 14

listech pedmluwu, žiwot atd. pak samý text

na LXVII listech ; druiiý díl CCLXI listu, ozdo-

bený mnohými obrázky na dew, tištn sted-

ním šwabachem. Dotený index na druhém li-

stu ukazuje obsah: 1) dw pedmluwy J. Husi.

2) Pedml. impressorowa. 3) Žiwot J. Husi.

4) Dw epištoly J. Husi z Konstanci o pijí-

máni pod obojí. 5) Postilla na ewang. nedlní

a swátky nkteré. 6) Kázaní o weci pán.

7) O šesti bludich. 8) Dewt lánkuw aneb

kusuw zlatých. 9) Zrcadlo wtši. 10) O sedmi

híších smrtelných. 11) Pt epištol J. Husi z

Konstanci. 12) List pánuw eských a moraw-
ských do Konstancí odeslaný. 13) Traktát o

manželstwí. 14) Traktát o odumrlí, 15) Dwa-
nácte lánkuw wiry kestanské. Opt (w Praze

u Melanlrycha) r. 1564, w témž formátu jako

Normberská (bez misla tisku). Pod titulem
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Mistra Juna Husi postilla na ewaiiar. klcráž se

lau pres celý rok >ve dni ntdlni. již po dnihé

wvlišlena i s rcsiílrum. klerclioilo prwé ne-

bvlo. rnowu Iqu' sj>ra\vená i bedliwji dlaná,

neb korrisrowaiiá. K tlo postille pidané epi-

štoly nedlní, lei s wýklady na celý rok mistra

Jakobella (w. nuni. následující.) Také pidán

jest i ziwot téhož mistra Jana Husi , a k tomu

sedm epištol, kteréž jest w Konstancí jsa u wé-

leni k echm psal. fol. Prwní dil list 10.

(Pedmluwy impressor. a Husí k tejiárm a na

postillu) a CXIV textu. (Pak) druhá stránka

postilly aneb kázaní nedlních od sw. ducha až

do 1 nedle adwentui . list 223. Po Ieti ti-

štn zase w Norm. 1592.

836. Epištoly nedlní s wýklady pres celý rok.

mistra JAKOBE!. I.A knze a kazatele zákona

pán. wrného a milého louaryše téhož mistra

Jana Husi . kteí jsau ješt nikdy nebyli ti-

sknuté, ale již nyní teprw na swllo jsau wy-
dané 1. 1561, list 204.

837. Petra CHELCICKÉHO postilla pod ná-

pisem : kniha wýkladuw spasitelných na tení

nedlní >v Praze 1522. fol. polom 1532.

S38. (Mistra Jana ROKYCAN V) wýkladowé

a kázaní na teni nedlní pres celý rok. Wydal

ji jakožto fará w Teyn >v Praze r. 1-170.

Jest toliko w rkp. okolo 1500 (u p. Fr. Sau-

kupa we 4.) též od r. 15S4, w kálal, ne-

božtíka Institorisa kazatele w Prešpurku od Jana

Cadaverosa jinak Kanimského pepsaná. Jiný

rkp. fol. bibl. we. XVIl. B. 2. 1586 psaný

od Dawida Praetoria. praeceptora w Táboe též

\vn. D. 40. Jiný od r. 1612. 1659, XVIl.

D. 12. 1671 XVIl. C. 33. (D. G. II. 230).

Též rkp. w mus. 219. M. Rokycany kázaní a

ei w rkp. nacházely se w knihown nebož-

tíka Fr. .\nt. z >ell, a nkteré etl Dobner

sám. kterýž o tom zpráwu dáwá >v Monum.
hišt. bob. na r. 1434. Bohemico sermone per-

eloquentem fuisse Rokycanam praedicalorem Eccl.

S. )Iariae aute Luelani cnriani Prasae prodil

una alterave ejus oratío jam annos abhinc ali-

quot a me lecta etc. Jeden rkp. w opisu z

XVIl wku u p. Boka. U Ribaye byl rkp. psaný

r. 15S1 skrze usilowání p. Hawia Bernarlického

mštnína Star. m. Pražského ze stár. 1470
we 4.

f) Kázaní.

839. Rkp. w bíb. Olomucké i XV stol. fol.

(pedtím Carthusiae de Dolano) zawirá : Pro-
powd-ni i sw. písem a s\v. Otcúw, též ei
eské, psán r. 1410—1116.

840. Enchiridion . seu manuále curalorum.
dans praedicandi modm lam latino quam vul-

gari Boemo sermone, omnibus curnlis cum ulile,

tuni necssarium. Xorimbere. 1518 \v 8. Ne-
známo p. Dobr. obsabujeli píklady eské. (D.

G. II. 327.)

811. JAX IH'*. (O Kázaní o tlu božím.

Na nž se již jeden nlrakwista w swé odpo-
wédi na matrikat Bosáka od r. 1496 odwo-
láwá, dokládaje, že to i jiná kázaní rukau mistra

Jana Hnsa psané máme. Wvšlo od Pawla Byd-

žowskelio, knze a faráe pod obojí u sw.

Hawla. w Praze 1545, esky a nm. spolu s

kázáním Jakaubkowým o weei pán, pipsané

Pražskému mšfann Dnchkowi Chmelii ze Se-

mechowa , jakožto mílowniku a shromažditelí

Husowých spisuw, kázaní o veei pán pi

postille od r. 1563.

b) Téhož kázaní o umuení pán w rkp.

Štokholmském D. G. II. 226.

c) Téhož kázaní o >vys«tleni >viry, o pánu

bohu a s>v. Trojici.

d) Kázauí dwojc o Antikristu a šelm, která

bojuje proti swatýni. nyní w e eskau pe-
loženo od knze Vibtonna Anxigina Skute-
ské/io. nkdy kazatele ewang, Kristowa na Ho-
rách Kutnách; 3 archy. Na konci: Tlaeno w
Magdeburku 1554. (Tisk literami šwabskými

neakcenlowauými u elak.)

842. Kázáni ztrlášlní o /oirku, který sstu-

po>val od Jerusalema. Nedle 1 . d.

843. háiani trelikononi nejnienowaného z

XV stol. Inc. Slawné -wzkišenie spasitele na-

šeho bud weseli každého >vrného. Wizmež a

znamenajmež, bratie najmilejší atd. Expl. a kra-

luje na wky wkoma .\men. Rkp. Wideíi. 4935
fol. 339—342 we 4. (Palacký.)

844. Jinka Serera : Kesanské vojenské

kázaní, z nm. peloženo odWácl. BROSIUSA.
W Normberce 1513 Ave 4. ^

845. Wýklady Františka Lamberla Awenio-

nénského na zjewení sw. Jana. Inc. Sw. Jan

apoštol boží . jakož pikázaní od boha pijal X
kralowati budeš s otcem i s duchem sw. je-

diný bh na wky wkw Amen. Rkp. we.
bib. XVn. H. 20. w 8. z wku XV list 472 pap.

846. ROKYCANY a) kázáni na snmu u Hory

(Kutné) na den sw. Františka r. 1441 |w hisf.

bratr. 1. 77 se uwádí].

6) Téhož kázaní proti eským knžím s strany

swé. [Jafet w hist. brat. pipomíná: snad to samé.j

c) Kázaní (téhož) w nedli druhau po sw.

trojici, též kázaní w 3 nedli po welikonoci.

[Uwodi se w Jafetow hist. bratr. f. 71— 2.)

d) Kázaní téhož w opisu z XVI wku [u p.

Boka].

847. e (krátká) k swátku slawného wzki-

šení Kr. p. s n. (saec. XV) 4. RKp. we. bib.

XI, C. 4. num. 1. fol. 59.

848. JÍRY pauslewuika kázauie o narozeni
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božiem. Rkp.XYIátol. bibl. we. XVII. II. 11.

num. 4. „O kterak welebný, kterak slawný a

swatý jest den tento atd. Konec schází.

849. JAKAUBKA kázaní o pocliwosti a cti,

kteraii má cloAA^k wérný uiniti télii a bohu.

Tištno 1545 we 4. (bez místa.)

850. Téhož bohomyslné kázaní a rozmlau-

wání wrné duše s pánem Kristem (bez mí-

sta), Pawel Bydžowský je wydal s Husowým
káz. o tlu božím 1545.

851. Petra CHELICKÉIIO a) ec na 13

kap. zjew. O šelm a obrazu jejím w 4. stojí

w indexu bez roku, b) Wýklad na tení s, Jana

1. kap. rkp. 1597, wei\ bib, XVII. D, 40.

852. Wýklad na Lukáše, jsau wlastn ká-

zaní) rkp. na pap, w fol. we, bibl. (D, G.

IL 231.)

853. M. PAWEL PÍBRAM: Wýklad na

desatero boží pikázaní welebného otce Mar-

tina Luthera: z regule swatého Augustina,

kázaní od nho lidu Wittemberskému" . , . X
Tišt. i dokonáno w Praze w pátek ped sw.

Martinem I. p. 1520. (Arma C. P.) 287 str.

in 4. w bibl. Raudnické. Toto kázaní peložil

M. Pawel Píbram, a dal na swj náklad ti-

sknauti, umel ale díwe wyjití knížky (u Bí-

lého Lwa, jakž widti ze štítu msta Prahy a

pípisu Arma C. P.)

854. Kázaní nedlní a swátení 1520 per

fratr, Frewdl de termis (w Železnici) rkp, we,
bibl,

855. Doktora Jlartina Lutera kázaní o no-

wém zákon a nebo o posledním kšaftu Krista

pána — to jest o mši swaté we Wilmberce

uinné 1521 w 4. 47 listu w Praze,

gf} Sluiehnosti ctrkewm.

856. Napomenutí ped posluhowáním — ká-

zaní ped posluhowáním — o prwní wci, o

prisluliowání slowa božího — služba pi po-

sluhowání, rkp. XV slol. 29 list w 12, [u p.

Boka.

I

857. W rkp. we, bibl, XI. 2. z wku XV
na listu 111, jest formule oddáwací : Biih a otec

pána našeho J. Kr. bu s wámi a spoj wás
ald. pak dw kratiké modlitby : a) shleduj pane

bože s nebe na tohoto sluhu twého N. i na

tuto služebnici atd, (3) W milosti otce i syna

i ducha sw. atd,

10 Swatí ofcoicé.

858. Sw. Isidora nauení každému hrišnému

užitené, w 18 kapitolách, w rkp. ^vei•. bib.

XVII. B. 6. též XVII. E. 15. Poátek: i
synu, jakž poteba jest atd. Konec : a jest e
sw. Isidora Amen. [lisly 4 fol,]

859. Sw. Augustina a) Rukowt. Rkp. we.
bibl. XVIL G. 8. r. 1469, w 4. též za žal-

táem od r. 1475, též w bibl, Wid. Cod. theol,

Ms. N. 790, w 8. lista 316, kdež nalézati

wýtahy z epištoly sw. Jeronýma, a od str, 53

rukowt sw, Aug-, takto poínající : (Ponwadž
mezi osidly bydlimy, snadn od sláwy nebeské

odpadujemy ald. a na listu 68 : i dokonána ne-

beská slawnost Amen, A tak jest konec ruko-

wti swatéiio Augustina, Tištna jest dle zprá-

wy Weleslawinowy w Praze 1562, bywši pe-
ložena od kohos neznámého, u Barf. Neto-

lického w 8. Potom s nápisem : S, Aug. knížka,

kterauž nazwal Manuále t. j, rukowt, o spa-

towání p. Kr, aneb o slowu božím, z lat,

pel, od M, A. z Welesl. w Praze 1583, w
12. Pak wyšla r, 1600 a 1736 u Hraby, pak

1786 od Faustina Procházky u Diesbacha w 8,

str, 94, Posléze od Pražské konsistoe 1828,
spolu s Soliloquiemi od str, 83— 130, mimo
rozwržení obojího spisu.

b) Augustini regulae (prawidla ehol klášter-

ních). Tyto jsií Avci, kteréž abyste zachowali,

pikazujem wáni, jenž jste w kláštee ustaweni,

Prwé pro nž jste w jedno shromáždni, swaz-

ku milosti ostiehajte X Tak buoh daj a jeho

milá matka panna Maria Amen. [Prawidla w
krátkosti wztahují se na modlitby, odw, swor-

nost, poshišenstwí proboštu.) Rkp. we. bibl. XI.

C. 1, num, 27, též na pergam, XVIl, G. 24.

c) Poíná se traktát sw. Augustina, kterýžto

nazwal marnostmi tohoto swta , w mal, 8.

osm list. Na konci: Tak se skonáwá traktát

sw. Augustina o marnosti tohoto swta 1. p.

1506, we stedu po sw. Skolastice w Starém

mst Pražském. Wiz Rozbor 1842, str. 149.

860. Poíná se epištola blaženého Eusebia

k Damazowi, biskupu Porlunskému a k Tlieo-

dyonowi pánu mému ímskému o smrti slawného

Jeronýma uenníka wýborného, pro nhož tyto

knihy slowú sw. Jeronýma a tak poínají: Otci

pedstojnému Damazowi biskupu Porlunskému

X pauitliw bu mnú na modlitbách twých

Amen. Rkp. we. bib. XVII. E, 9. 4. list 1—
135. Též rkp. w Olomauci na pap. w 4. do-

konaný 1410. W témž rkp. Poíná se jiná epi-

štola Cyrilla, biskupa Jerusalcinského k sw.

Augustinowi o diwiech, ježto jsú s stali od

Jeronýma uenníka wýborného,

861. Téhož Evsebia tractatus de fide catholica

ad Petrm diaconum lat. a esky od r. 1 185, rkp.

we. bib, XVII. E. 10. num. 4.

862. Traktát de coníliclu vitiorum et vir-

lutum, který se sw, Augustinu jindy pipiso-

wal, rkp. dworské bibl. >Níd. (Cod. theol. N.

934. tol.)

863. Sw. Jeronýma modlitby, list k Paulu
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a wyprawowání o smrli jeho. w rkp. od r.

1532 u minoritu, kterýž ale ze staršího opsán

jest, jakž to slova nkterá, k. p. ješitnost (va-

nilas) ald. prozrazuji.

8(i 1. S>v. .lana Zlatoústého (Chrysosloma) a)

Kniha o najiraweni padlelio, pel. Viktorin WSK-
lllil) i liK'). rii|>i> knzi .lirowi, znamenilý pro

chwáhi ieštinv. Po druhé 1501 w Plzni, o
treti >v Praze u Felterlowe' 1820. 8. archu 9

a 2 lisly. Nachází se léž w rkp. sauwkéni ae

necelém w we. bibl. XVII. H. 11. nuin. 1.

(list 1—62.)
b) Poínají se druhé knihy sw. Jana Zlalo-

iistého, že žádný nenuiž uražen býti od jiného

než sám od sebe, w témž rkp. nuni. 2. pel.

míruV z Jelení 1497, a piipsal Jlikuláši z

erníic. (por. íslo následuj.)

865. S>v. Ctjpriana a) knihy, klcréž psal k

Donalowi o potupeni swta. b) Druhé knihy,

w kterých se wypisnje prawý a grnntowní zá-

klad na modlitbu pán atd. W pedešlém rkp.

we. bibl. pod num. 3, we 4. Tyto tyry spisy

t. Zlatoustéiio a Cypriana, tištny byly pod ti-

tulem: Knihy ctwcry (na konci): Skonáwají se

knihy itwery, dwoje sw. Jana Zlatoústého,

prwní jsú o naprawcní padlého, a druhé na

tuto e", že žádný uražen býti nemuož, než sám

od sebe, Cypriana pak swatého léž knihy dwoje,

jedny o potupeni swta, a druhé wýklad na

Otce náš, a to léta božieho MCCCCC w 8. w
Plzni A — E po 8, T7 lislw, u Mik. Bakaláe.

Znuwu wydáiiy a) kniha sw. Jana Zlatoústého,

že žádný uražen nmuž býti od jiného atd. b)

Sw. Cypriana o potupení swéta. c) Téhož wý-
klad na uejswétjší modlitbu pán, od Pražské

konsistore, w Praze 1828, w 8. str. 92.

Otwrlý spis o naprawení padlého, d) Epištola

Cypriana mnediiiika o záwisti a nenáwisti 1507,

w 8. na hoe Oliwetské (w Litomyšli) u Pawia

z Meziíí A— Z. w 12. w Proslj. u Kaš.

Aorga 1558, w 8. Cypriana list o knzích, pel.

od Hrub. z Jel. rkp. od r. 1513.

866. Vyrilla epištola k sw. Auguslinowi o

diwech sw. Jeronýma z XV stol. rkp. w bibl.

we. XVII. E. 9. num. 2.

867. Sw. Beriiliurda a) líozmýšlenie a obic-

ránie (o umuení Kr.) I5kp. we. bib. XVII.

E. 5. we 4. b. r. W jiiu-m rkp. nachází se

plá Marie, h) Téliož traktát o boji duchowniho
Jernsakma 'j, w Benátkách 1506, w 8. 13 li-

stu, léž w Praze 1507. w 8. Pawel z Mezi-
íí a -Z. Wiz Rozbor 1842. str. 151. c) o
dokonaném žiwoté stol. XV rkp. we. bibl.

XVII. R. 8. >. 14.

1) >VyilaI jrj s kní/.kan: Zrcadlo Ir.iklalck ald.
Jan Jindišský ze Žalcc, jeden z korrektorúw
liil>li Benátské.

868. Nauenie sw. yiucjiisthia a sw. Ánshel-

ma o pocliwosli nábožné milosti ku pijímání

tla božího a o užitcích zármutku zde na lomlo

swl trpících. Swatý Anshelnius mysle ald. X
ra nám doponjoci wšemohúci pane J. Kriste.

[Lislu 6'/., ol.l

869. A". Ánshehua nauenie o pocliwosli ná-

božné milosti ku pijímání tla božíiio a o užit-

cích zde na tomto swl trpících: s. a. Bkp.

we. bib. XVII. B. 6. num. 3. — Rozjímání a

nkteré jiné menší spisy jeho w rkp. bibl. Ki-
žown. w 8.

870. Sw. Rehoie e, kterak w šlslí i w
neštstí míti se máme. Rkp. we. bibl. (1513)
od IIIIUBÉIIO z Jelení XVII. II. 13. num. 3.

67 1. Sw. lJiisi//(i e o záwisti, z eckého w
lat. peložil Mkol. Perolus ; z latiny do eštiny

lillUBV z Jelení rkp. we. bibl. od r. 1513.

XVII. D. 38. léž II. 13. w 8. b. r.

872. Ladanlins Firmianus. O prawé poct
boží, (piloMí) wýlahy ze Seneky o iinwu 1518
we 4, píli sedma archu po 6 listech u 31ikul.

KJaudiana w Bolcsl. Mladé , opt w Praze

1786, w 8. sir. 108. u Jan. J. Diesbacha (od

Faust. Procházky). Wýlah z Lactantia Finniana

o prawé poete boží w rkp. we. bib. XVII.

E. 11.

h) Wzdelawatelné.

873. JAN HUS a) Dcerka aneb poznánie

cesty prawé k spasení. Poíná : Slyš dcerko a

wz atd. rkp. w Mns. 559. z XV stol. we 4.

kdež i kronika Martiniani, Solfernus , zaátek

Beliala, Adam a Ewa, Basil. kompaktáta a kra-

tiké letopisy eské. W jiném rkp. psaném ru-

kau Sigmunda z Domažlic od r. 1414 w mns.

Tiskem wydaná od W. Hanky. W Praze w 12.

1825 u J. Fellerlowé z Wildenbrunu.

b) O praw'é powinnosli lowka fol. (bez

roku i místa.)

c) Téhož : O zkáze pocházející z ustanowení

lidských fol. (bez roku i místa.)

d) List mistra Jana Husí, jimž jisté panny

klášterní k setrwání w jejich slawu napomíná.

Milost swú a polwrzenie w milosti a panen-

slwí ra wám dáti choC pán Ježíš, jehož jste

sob nade wšeckny jiné zlíbily X 'nístr Jan

H. knz nestalený. Rkp. XV wku w 8. (Boek.)

e) Znamenaj o prawém potupení tohoto swéta

a jeho w eliké newee, ktenižlo pokazuje swým

služebnikóm a swým pálelóm, diwn je podtr-

huje. 1 3 listy mezi jinými Ilusowými spisy rkp.

bib. Mikulowské 159. Boek.)

874. W rkp. Opalowickém nyní w Museum,

na pap. we 4. z prwní polowice XV wku
nacházejí se mimo jiné ástky tylo: a) Re o

[»rawém pokání 9 lislii. b) |!e o božím lle.
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c) Užitkowé pijímání, d) Swalé prosby, e)

UžitUowé postu, f) )lo(Uill)a má cislá ped bo-

hem byli. g) Klerak sob milosrdným býti. /i)

Milosrdenstwie k s\ve'mH bližnímu, i) Dewet mst
našich bližních, k) Jlnoxí stýskají o zpowdi.

1) Sedm smrtelných hríchów w reci krátké, m)
Též obšírnji, n) O dwií bratrích, jižto spolu

wálku méli. W. as. Mus. 1832. str. 148.

875. (ROKYCANY) O sedmi wášních a wa-
dách, ježto hlawní hiíchoué slowau, o poznání

se w nich, o jejich mrzkosti, a klerakby je lo-
>vk pemoci, aneb se jich wystíci mohl. Wy-
dáno od Fr. IVowotného z Luze ald. w Praze

u Jana Diesbacha 1807. w 8. str, 43.

876. Bonarenfnry, kardinála a doktora a)

Knieby o žiwofu ducbownieui. Inc. Požádal jsi

Ote mne najmilejší , abych napsal tob nco k

wzdlání totiž žiwota duchownieho X! jehožto

jméno jest najblawnjšie na wky wków Amen.
List 1 — 32.

b) Tyto kniehy jsií o sedmeru prospiewání

duchowníka neb zákonníka a slowií Candidatus.

Inc. Prospiewánie duchoAvnika neboli zákonníka

w sedm se dlí obyejów X ^ toho nám rac

dopomoci pán J. Kr. panny Marie syn Amen.

Rkp. Ave. bibl. XL C. 6. od r. 1453. List

32—242.
877. W rkp. wer. bibl. XL C. 3. a) O pýše,

pokoe, pokrytstwí. Inc. Ponwadž jakožto pý-
cha jest poátek a koen i pochop wšeho zlého

X ctwrté wšecky swé skutky poínati od lá-

sky pána J. Kr. a od té prawé milosti, kterú

má ku pánu Ježíšowi, list 86 — 95. b) Rozjí-

mání nábožné s doklady sw, otc a písma ne-

celé. Inc. Bóh otec i jeho milý syn, bóh Ježíš

i bóh duch swatý A^še jeden bospodin milo-

srdný rac s námi býti a nám dáti savú s\v. mi-

lost atd. hst. 110— 126,

878. Mládenec neb Orlojik (Orloj) maudro-
sti wné; rozmlauwání mezi niaudrostí wcnau
a mládencem. Poátek: O pánu bohu ijte w
dobrot a w sprawedlnosti srdce atd. Listu 59
Rkp. Ave. bibl, XVIL B. 6, též tam XVII, F.

31. we 4. od r. 1455 ^) 1469 we 4, též

XVII. F. 10. 1497 w 8. léž E. 18. we
4. b. r. též B. 6, fol. b. r. Jiný w museum
we 4, u nhož nkteré Ickcie aneb ctní, Rkp.
w Jindichohradecké bibl. z XY století pak u

minorit od r. 1532.

879. Powídky ili pohádky nábožné, psané

r. 1482. W Olom. bibl. (Boek.)

1) Písa toho rkp. pidal loto: Knížky, jenž slowú
Orloj wné múdrosti. A napsány sú od je-

dnoho, ten jest jedl suchých paitek mnoho, a

psal ti je sed na law, a niáf humence na
swé hlaw, a dokonal je lu stedu don sw.
ehoe léta od narození božího 1-155 poínajíce.

880. Knížky o rozliných ctnostech, (1 knihy)

sepsané w lalin od Álbertana
,
práwního za-

stupitele w Brixii (causidicus Brixiensis) pod

císaem Fridrichem r. 1238 ; do eštiny pelo-

žené od neznámého. Rkp. nalézají se dwa : w
museum od r. 1462, num. 566, a druhý b. r.

W bibl, we, jsau tyry, od r, 1475, 1493,
tetí b. r. fol. a twrtý též z XV wku. O ji-

ném rkp. w Prešpurce dal zpráwu p. Palkowi
w Týdenníku 1817 num. 29. Obsah rkp. od

r. 1475, (we. bibl. XVII. E. 14. pap. we 4.

listu 163) jest tento: a) prwní knihy: O ád-
ném mluwení a mlení, dle werše: Kdo, co,

komu, pro, kterak, kdy mluwí, pamatuj wždy.
b) druhé knihy: O rad a utšení w zámut-

cích (synowi, kterýž se s lékastwím ranným
obíral, aby skrze fo sob i jiným prospti

mohl) c) tetí knihy : Kterak máš milowati boha

a bližního swého d) twrté knihy: O milowání

wcí nellesných a neasných, kteréžto srdcem,

myslí a úmyslem býwají pochopeny, jakož jsií

:

sprawedlnost, práwo, rozum a ctnosti a hí-
chowé, kteréžto wci mají býti miloAvány, a hí-
cbowé owšem zahnáni. (Spis tento pln jest do-

kladfi z klassikfi latinských a eckých i z písem

sw.) Prwní kniha nalézá se též w rkp, pap, we 4,

od r. 1457, 5 listu (opsáno w Slaném). Poíná:
„Jakož píše sw. Jakub, že wšeliké stwoenie, naj-

ukrutnjších zwíat, hadów i ptactwa, lidmi množ
ukroceno býti, ale jazyka lowieho žádný skro-

titi nemuož : protož knížky tyto o ádném mlu-

wení a mlení weršíkem latinským složeny jsú

takto: (}uis, quid, cui dicaSj cur, quomodo,

quando, inquirat etc, (Boek). W Klatowském

rkp. od r. 1465 po Xormberském mstském
práw stojí prwní kniha pod nápisem : o ád-
ném mluwení a mlení, kteráž o sob tištna

byla r. 1502 w 8, (w Plzni), Opt 1528 w
8. w Plzni u Jana Peka,

881, Traktát o domu duchowním, kterak jej

má každý lowk hodn ustawiti. Na konci

:

Scriptum per me 3Iareš z Olbramowic 1497,

rkp. bibl, we. XVII, H. 19. N, 4.

882. O následowání Krista pána, w rkp. we

4. we. bib. XVII. F. 29. z XV stol. jenž Janu

Gersoiin se pipisuje, též XVII. F. 44. we 4.

Obsah Krumlowského rkp. Balbin (Bob. docla

II. 172) takto udáwá : Thomas a kempis (7

1472) veleri bobemica ling-ua ex latino versus

:

additi etiam quidam libri Gersonis de medila-

tione cordis etc. Tištna byla ta kniha r. 1498

w 8. w Plzni u Mik. Bákal. 12 listu, potom

okolo r, 1527 (nestáwá žádného wýlisku wí-

ce), 1551 w 8. s nápisem: O dokonalém ná-

sledowání p. K. a prawém potupení swla knihy

5, od J. Gersona (ded. Jindichu slarš. ze

Swamberka, podepsán knz Tomáš, fará w Dub-
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iiiii.) \\\[. w Frjize » .lir. Melantricha ald.

i5jl \v OlDinaiiii >v S. IStíi. 8. (Nápis:

Jana Gtrsoiia kniha o iiiisledowáiii pána Kr.

atd.) w Prosljow u Gunlliera, od r. 15(57.

w 12. s nápisem: Knilia /.látá o náslodowáni

p. Rrista od Tomáše Kempenskélio, kanowníka

ádu s. Auíjuslina ald. W Staro-Praiske kolleji

bliž mostu. PMpis od kongregaci eeské w kapli

Betlémské atd. magistrátu Pražskému str. 447

a registr, w Pra/.e u Melantr. 1571, w OIo-

maiai n Miklillialera 1583. pak od jesuity Ho-

slowina w 12. bez roku (asi I5U0), též 1508

w 8. w Holom., potom w Praze 1622, w 8.

u Štp. Biliny, a 1044 w 8. 1(557 u Melan-

tricha 1674 a ItíSl wše w 12. Dále >v impr.

akadem. 1089, pak 1098. též ii Rosenniiillera

ddictwim s>v. Wád. 1710 w 12. od Kame-
nického asi 1711, w Gianinském katalogu stojí

wydáni od r. 1725, w 12. též w impr. akad.

1735, w Trnawé 1744, w 12. w Praze 1747,

1753, w 12. wélšim u Ign. F. Prusy av Praze

sir. 423, registr, žiwot Tom. Kemp. a pedra.

též 1759, dwakrál w r. 1762 u Prusy a u

llraby. w Brn 1793, 1817, s pipojenými

modlitbami 1823, >v Hradci Král.

883. Zrcadlo kresf. ili o potupeni loiioto

swéla (I. 1409-1470) w rkp. uer. bibl. XVII.

B. 6. Poiuá : Ze ižádnénui nelze spasenu býti,

ktož tohoto swta a okrasy jeho nepolupí atd.

konec : pebýwal by zde >v boží milosti a po

smrti u wné radosti. Amen. [Sy„ list fol.]

884. Zrcadlo každého ílowka híšného, a

nahlédna se w ué opat swé swdomi, práw-li
stojíš alil. Poátek : Najmilejší, ponwadž w ce-

st jsme tohoto biedného atd. Konec : skrze p.

našeho J. Krista. Amen. Listii 4
'/g f<^l- >v rkp.

we. bib. XVII. B. 0.

885. Spis o sprawedliwosli podlé rozliných

promnítedlnosti a rozdieUio, též i o spravedl-

nosti z wiery, coby byla — (Pitom jestj : Spis

o lásce. Poiná : Toto o lásce najprw kázáno

bylo >v kázaní k sluhám a k spráwcitm lásky

l«la pán iMCCCCCiij (1503) a téhož léta ku pa-

mti i sepsáno ald. (wylišlu ukrácenjší) 1524
we 4. lištu 101, na pedmstí Mladého Bole-
slaw. Georgius.

88(5. Priprawa k smrti. Poat. „Kniežky tyto

sluwú píiprawa k smrti, a jest w nich roz-
mlíiwánif ducha lowieho s swau duši. Konec:
Skonáwaji se kniežky, kteréž slowau pípra\^ a k
smrti, tu sobolu ped swatým Mikulášem I. od
nar. 8. b. 1507, Pawel z Meziíí (A— .1.) w 8.
nienš. U.uhé oprawené a rozmnožené wydáni pod
jménem dialog, to jest rozniluuwáni ald. 1520
we 4. Paulus Olivecensis, též I. 1550, w 8. od
Šebestiána Oliwelského, syna Pawlowa A L3
též 1503 w 8.

'

'
'

887. Kuižky tylo slowií zrcadlo, ježto ktož

se w n wzliledá, opatit \v nich tyry wci bu-

ducie a poslednie: smrt, den saudný, muku pe-

kelní, radost nebeská. Lislfl 24 >v mal. 8. iNa

konci : Dokonáwá se Iraktátcc, jenž slowe zr-

cádlko, a jest tištn w Benálkácb w zemi wlnské

1. b. 1500, ten pondlí po sw. Lucii. Jindišský.

Wýtisk we we. bibl. (W. Rozbor 1842. sir.

153.)

888. Pelagia jáhna kostela Himského knížky o

upokojení neb úkladu samotném, o skraušení, o

zdrželiwosli, o smilslwu, o lom že nemá mnich

nic milí, o Irplíwosli a stálosti, o tom že ne-

máme žádného sauditi, o rozkošnosti, o tom že

máme stízliw žiwí býti, o lom že se máme bez

pestání modlili ald. 1511 rkp. bibl. we. XVII.

A. 2. ol.

889. Poíná se nauenic prawé modlitby s

wýkladem na modlitbu pána Ježíše, kteriíž ráli

k radostí uedlníków wšem wrným w církwi s.

i každému údu wydati k modlení, (poslední list

u wýtisku p. Boka utržen) 1512 w Litomyšli.

Wáclaw z Mezíe (A— G.) 8. nien.

890. O spílsobu žiwola kesfanského 1513,
w 8.

891. Knihy o tyech posledních wcech
1514, rkp. we. bibl. XVII. C. 23.

892. Jana podjahn kostela Hím. poítá se

sedm kusw, které poslal otec JIojžíš otci Py-

remoniowi, a kdož je bude zachowáwati , ten

wyswobozen bude od muky 1516, rkp. pi
žiw. sw. otcfiw Hrubého z Jelení w bibl. we.
XVII. A. 2,

893. a) O dowrnosli neb o 12 létech od br.

LUK.VHE. [Jafet liist. br. list 102]. b) Sprá-

wa loNvku wrnému pracujícímu k smrti jedné

paní poslaná 1518, we 4.

894. Rkp. p. Kižowníkii w Praze z XV
stol. we 4. zawírá mimo knihy mistra Niko-

déma o umuení božím a jiné také o) napo-

menutí nemocného pi smrti užiUiné [píteli milý,

wz, že jsi w kázni a w tresktání boha wše-
mohaucího ald.] b) druhé napomenuli (milý pí-
teli, poslechniž mé rady atd.) c) o lásce (Láska

jest ctnost, jíž kto miluje boha proto, že jest

bóh ald.) d) Osmerá jest pýcha zewnilní atd.

e) i) poznání p. boha (pán bóh jest swrcho-

wané dobré ald.) a jiné drobnstky.

895. .lir. iMorgenstern zrcadlo híšných neb

kniha proti wšelikému swla tohoto pewrácc-

ného stawu 1520, rkp. we. bibl. XVII. F. 48.

we 4.

896. Kniežky, kteréž slowú zrcadlo sedmi

dnuo liiešné duše b. m. a. r. (z poátku XVI stol.)

we 4. u p. Boka wýtisk A — H.

897. Kniežky, kteréž slowú srdené knížky o
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tyech posledních budiícícli wcech totiž o smrti,

saiulii, peklu a radosti nebeské weltni pííkladHé.

w Praze u Mik. Konáte we 4. 1521. A— N. We-
leslawína pipojil ješt traktát: prawidlo šlechet-

ného a kesíanského žiwota. Po jeho tcprw

smrti wyšly wšecky ti pod nápisem: Cesta žiwota

1602, w 8. Pipiš wdowy Anny jest od r.

1600. Kniiia utšená a wzdlawatelná. Obsah

její šíe tento jest: Prvvni jedná o tyech po-

sledních w cech, klere'ž jsau : smrt, saud, peklo

a radost nebeská ; druhá t. zrcadlo sedmi dnu

:

O mrzkosti a bíd clo\vka ; o híchu, o po-

kání, o swlu, o falešné' sláw atd. potupení

;

o smrti ; o radostech nebeských a mukách pe-

kelných. Tetí patero zawírá : Dwody písma,

kterými nás wede k šlechetnosti ; zapení sebe

samého, o trpliwosti, pemyšlowání budaucího

žiwota ; kterak užíwati máme zdejšího žiwota,

str. 504. Mimo pípisy dwa (druhý Konáe).

898. Rec welmi užitená k spráw žiwota,

w podobenstwí o Mellibeowi a Prudencn, z XV
stol. rkp. we. bibl. XVII. D. 15. Num. 2.

O Romány duchowm.

899. Re o jednom králewici jménem Jo-

safaf synu krále, jenž slul Awemir, kteréhožto

jeden piístenník jménem Barlam obrátil na wíru

kestanskií. Poíná : Na poátku tch casw,
když se blechu poali pústewníci atd. Na kon-

ci: Skonala se e wehni utšená, jež slowe

Barlam, léta 1470, w pondlí ped sw. Jaku-

bem Filipem per me Laurentium de Tyn Hor-

šow in Nova domo. Rkp. we. bibl. XVII. B.

6. num. 6. [list 60 foL] též XVII. D. 4. od

r. 1469, též XI. D. 3. [Porow. Barlaam und

Josaphat des Rudolph von Montfort, herausge-

geben von Ktpke, Konigsberg 1818. 8.] Náleží

mezi nábožné biografické legendy. Tištn w Pl-

zni u Mik. Bakaláe, pod nápisem: Kniha welmi

nábožná, jenž slowe Barlaam , kteraužto onen

weliký doktor Johannes Damascenus peložil z

eckého jazyka w latinský 1504 w8. 1512 we 4.

neb welk. 8. Ave dwau slaupcích. Pak w Praze

1593 u Jiího Daického s obnowenim jazyka.

900. Solfernus, nebo žiwot Adamw. Rkp.

z XV stol. necelý we 4. we we. bibl. XVII.

F. 26. zawírá w sob rozepi dworu dábel-

ského s bohem o nebe. Z nho Tomsa pednduwn
ceskébo pekladatele králi (Jiiuju ?) |)ipsanan

wtáhl <lo swé chreslomatbie. Jiný rkp. na fae

u sw. Wojtclia w Praze (bez r.). Opt jiný

s Blialem od r. 1470, av Museum SU). ,S[XT

Z OTTEIISDORFIJ tu knihu s oprawon> ni t. ob-

noweným jazykem skrze Hájka wydal s nápisem :

Frigonia doktora Jerusalemského knihy rodu neb

žiwota Adamowa, ei arabskau složeny a se-

psány, pídí w latinskau peloženy, nyní w e-

skau uwedeny od Sixta z Otlersdorfu, u Jana

Kosoského w Praze 1553 we 4. wyšla po-
tom w Olomauci u Giinthera 1564, we 4. W
Praze u J. Otmara Jakubca 1000, a w Opa-

w u Ewy Sindlerky skrze Jana Kašp. Breyra

1721, AV 8, Balbin ujišfoAval : passim Bohemo-
rum manibus tcritur ob argumentí suavitafem

et diclionis leporem. Nejedlý av Hlasateli 11.

304— 333, ást té knihy Avytiskl, s|)is mno-
hými cpisodami, rozmhiwami a práwnimi Avy-

jádcní se spíisoby protkaný, av ušlechtilé a

plynulé eštin sepsaný.

901. Belial, podobného obsahu jako Solfer-

nus, w rkp. kapitolního kostela Ave 4. listAV

110. Jest to peložený latinský román du-
choAvní, kterýž skladatel jeho Jakub z Teramo
arcipryšt av r. 1378 opraAv papeže Urbana

podrobil. Jiný rkp. av Museum Ave 4. od r.

1450, a pod . 770 od r. 1459, a od

r. 1470 (num. 559.) SwatOAVojtšský má to-

liko prwních 68 kapitol.

k) Zjewení a proroctw.

902. Hei'mas, jinak pastý av rkp. od i-.

1464, we 4. av Štokholm, a Avytištn od Mi-

kul. Klaudiana s nkterými jinými spisy w Mla-

dé Boleslawi pod jménem : Knieha, která slo-

Ave Pastý neb Ermas nikdá prAvé jazykem e-
ským neAvytiskoAvaná. 1518, Ave 4. lisl 69.

903. Proroctwí Dr. Kampa ^ kazatele e-
ského w ležení wojenském, sepsané r. 1472.

W rkp. we. bibl. XVII. D. 20. list 345.

904. Poínají se knihy užitené sw. Brigitty

o zjeioeních. Na konci : SkonáAvaji se knihy

peslawué s. Brigitty welmi užitené AvdoAvám

ZAA'lášt, wšem jiným staAvóm kešfauským o

dÍAvných zjcAveních od syna boha i matky bo-

žie i jiných SAvatých I. 1453. Rkp. we. bibl.

XVII. F. 1. pap. we 4. list 164, též tam

XVII. C. 21. fol. pap. z XV stol. Starší rkp.

od r. 1419. fol. prodal Kramerius do Rus. Ji-

ný rkp. jest u Minoritu od r. 1526. (W tom

rkp. také nalézti: O umuení božím, o 65 stra-

stech a o istot panenské 30 kapitol.] Rk|>.

Ave. bibl. fol. má ástku pedmluwy peklada-

teloAvy, Avybranau z epištoly i apologu kardi-

nála Jana de Turre cremata. Sám spis není úpln
a poádn peložen, nýbrž jen SAVobodné wy-
bírání Avcí pekladalelowi libých a doložitými

se zdajících. Rkp. druhý lamž we 4. liší se

opt AV poádku od pedešlého Ave fol. — W
Olom. bibl. AMduí s. Brigitty rkp. 1482.

905. Oracuhi nniliennn atidicarum, na per-

gam. Ave 4. u Janocki Catai. Cod. manus. Bibl.

Zalusc. N. 381. Zdají se býti proroctwí Si-

byllina^ jichž jedno wydáni od r. 1579 w 8.

AV Indexu stojí.
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906. JAXA BOSÁKA prorochví o zU'm

phjili majiiim w r. 1 liK), 1500, v rkp. Kni-

howny kapitolni. (O. 35.)

907. Proroctirí Ililde(iardis^ a proroUuje o

wšcch uécech až do saudnclio diic. W ped-

nilinv prawí pekladatel : Z celého a dliilielio

prorolwi sw. Hildegardis iiíiiiil jsem le králku

obecnému lidu proto, že ne wšiekni moliú jmli

celého proroclwí a také neradi mnozí dliilié

reci slyší. A byla žiwa sw. Hildegardis ped
poetím zákonw žebrákuw dwe a padesát let.

Neb ona byla 1. bož. 1146, ale zákonowé že-

brákuw 1198, jakož slojí w kronice Marti-

niami. Byla panna klášterská za easu sm'.

Lernarda. Rkp. ^^'yšehradsk^' we 4. pap. (W.

Rozbor 1842, str. 174. Balhin w Krumlow
nalezl rkp. [Bob. doct. III. 161.]

908. Prorocttri o eslié zemi^ poínající :

Pijde orel, jehož letem wyhojowán bude lew,

lat. a esky Dobrow. w Rokycanech uvidl.

909. Prorochcí jednoho mládence od naro-

zení slepého w 8. bez r, a místa.

9 1 0. Jiikutro iridni
,

pod titulem : Kro-

nika pkná o Jiiikowi, jenžto w oistci byl a

jiné diwné wéci, ježto tam >vidl i také w pe-

kle. Rkp. wer. bib. XVII. E. 2. Tištno asto

k. p. w r. 1777, >v 8. list 23.

911. Proroclici Sibijlly o králowstwi e-
ském, dle mnohých Cumana jina Amaithea tak

nazwané, z jedné welmi staré sepsané knihy

wytaženo. Rkp. b. r. (XYlIl. stol.) 4. 15 li-

stw. We. bibl. XVII. A. 24. Poíná: O e-
chové se sejdte, wšickni toho pozorujte, co

se wám bude prawili, budaucí zlé zwstOAvali.

Skonáwá : W prawém pokání trwejme, k bohu

kající wolejme, by se ráil smilowati a na mi-

lost nás priwésti. Amen.

I) Ziwot Krista a sicalých.

912. Žiwot sir. Jeromjmn, Rkp. perg. 1410
we 4. w bibl. Olomaucké. (Boek.)

913. Poíná se wtši žiwot sw. dstojného

našeho milého otce 1'iunlišlta., milowníka Jesu

Kristowa, spasitele. Rkp. od r. 1411, we 4.

we. bibl.

9 1 4. Tuto se poíná Anzelmus, kterak se

jemu zjewila Maria atd. Inc. Sw. Anzelmus dlu-

hy as prosil jest sw. Ularie matky božie s

pláem a s modlitbami i postem, aby jemu zjc-

wihi, kterak jest syn její trpl muky atd. X
kteréž radosti raiž nás dowésti otec syn i

duch .« v. Amen. W rkp. we. bibl. XVII. II.

1 1. num. 6.

915. Žiwot sw. Kateiny fs nkterými pí-

snmi k její chwále) od františkána w Jind.
Hradci psaný ml Balhin. Boh. doct. III. 61.

916. Žiw. sw. Aueiky wydal Jií Plachý

(Ferus) podlé starého rkp. w Praze u Urbana

Goliáše 1666, we 4. s wyswtleuím podrže-

ných starých slow. Na konci jsau tyry psaní

od sw. Kláry k sw. Anežce, Pwodn latinsky,

což Cruger Jesuita newédl, protože z eského
peložil tu legendu Bollandistm.

917. Žiw. sw. Reginy w rkp. u minoritft,

zdá se, sepsal Bruno hartuzian., swé seste,

šlechtin z Klinšteina okolo r. 1526.

918. Žiw. sw. Františka psaný od Bona-

wenlury. Rkp. r. 1421, mc 4. w knih. Olo-

maucké (pidány jsau epištoly sw. Pawla). Rkp.

b. r. we. bibl. na pap. we 4. Poslední kapi-

tola jedná o sw. Anežce. Pepisowalel jest Ši-

mon kaplan Petrlikowský. Swatého Cyrilla a

Melhudia jmenuje Ilroznatu a Stracholu. kdežto

obojí na Metudia (metus) ukazuje. Rkp. na per-

gam. we 4. s pewýbornými obrazy pro Štern-

berka zhotowen. Nyní u hrab. ernína.

919. Knihy o pohbu, žiwotu a pokání i

smrti prwostwoeného otce našeho Adama a ma-
tee našie Ewy na tomto swt. Rkp. od r.

1465, we. bibl. XVII. B. 15. num. 4. Tištn

w Plzni okolo r. 1498, w 8. listw 17.

920. Knihy o rodu a o bhu žiwota Jose-

foica, o smrti otce jeho i jeho samého i o

smrti jeho 12 bratruw L. 1465. Fol. W rkp.

we. bibl. XVII. B. 15. num. 5.

921. Traktát o narození panny Marie i také

o jiných píbzích 1497? Rkp. bibl. we. XVII.

II. 59. n. 3.

922. Žiwot a sláwa sw. Wáclawa. W Praze

1510. w 8.

923. Wýmluwa o žiwot Josefow. Skoná-

wá se žiwot Josefa 1. 1485. Rkp. we. bibl.

XVII. E. 10. n. 1.

924. Spis o hodu stu. králowny na nebesa

wznešenie. Rkp. we. bibl. XVII. E. 8. num. 5.

925. Obrana sid. Kateiny w rkp. we. bibl.

XVII. E. 19. Poíná: Když jsem byl na Zwí-

kow a rozmiiíwaje atd. Nu konci píseíi : Já

wím jeden kwítek pkný w tom rozkošném

kraji atd.

926. Jfl/ii /íoúf/aA/ kostela ímského knížky

o swatých, kteí znamení inili a obcowání wý-
borném rozliných swatých , kteréž KEIIOH
HliriíV Z JELENÍ w eštinu uwedl 1516,

rkp. rol. we. bibl. XVII. A. 2.

m) Modlící knihy.

927. Brcwiá, na pergam. w 8. zdá se ku

poteb njaké klášterské panny. Dobrowský jej

darowal abatyši u sw. Jií, po jejíž smrti se

wíce nenalezl.

928. Knihy modlící, skrze Tomáše z Netolic

I. 1511, rkp. we. bibl. XVII. G. 7.

939. W rkp. we. bibl. XI. E. 2. na listu
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26— 27, stojí stará modlilba k pann Marii:

„Ziiráwa najswtjší králowno milostí trojice

swalé oswiecená , tob rown nesUvoíií prwé

ani potom" ald. X ^^^^^ ^^ chwálí Maria panno

dobrotiwá. Amen. [Sloh ze XIV stol.]

í)HO. Poíná se kursík obecní anebo hodinky

panny Marie, králowny nebeské'. „Pijmi slowo

panno Maria, kteréž tob od boha po andlu

posláno jest X spomoziž synóm u syna krále

andlského. Rkp. we. bibl. XVII. J. 9. lisli

218 w 16. pap. „Milost ducha sw. piilomna

bud Amen. ald. — Na lislu 5. Poíná se prwní

žabn Dawidw : Hospodine w twém prchání ne-

tresci mne atd. — Na listu 42. Poínají se

modlitby na sedm žalmw." Jenž snímáš hiechy

swla tohoto Hospodine atd. Na listu 55. Tuto

se poíná, kterak p. J. Kr. trpl u weliký pá-

tek atd. „Temnosti staly se po wšeliké zemi

atd." — Na listu 65. Poíná se epištola, kte-

rak bh stwoil nebe." — O Zuzan — o

Mojžíšowi — o Rebece.

931. Inc. „Pane Ježíši Kr. synu boha ži-

wého, studnice a poátek wší dobroty ald. rkp.

na perg. list 124, w 12. we. bibl. XVII. J.

8. Meku XV. Na listu 22 stojí jinau rukau:

Kto tulo modlitbu. [Dobrý Ježíši, o nejlílosli-

wjší Jež. atd.] íkati bude, jestli žeby ml
wn zatracen býti, bh jemu promní muku
wnú w muku oistcowú

;
pakliby mel býti

w oistci, penesen bude w žiwot wný.]
932. Modlitby nejwíce z Anselma wzaté w

rkp. 1521, na pergam. we 4. w bibl. kostela

kapitolního. Pkn psané modlilby ješt i po-

zdji z hustá picházejí. (D. G. II. 376.)

933. Zahrádka duse pknými modlitbami a

figurami ozdobena 1520, w 12. W Normb. u

Jana Stichsa nákladem Jana Šimara z Augs-
purku. S rytinami na dew, jakoAvéž w zná-

mé knížce hortulus animae picházejí. W Plzni

u Tomáše Bakaláe 1533. W Praze u Jana By-
liny 1636 w 12.

934. Hodinky a rozliné modlilby 1510, w
12. Rkp. perg. w bibl. we. s obrázky XVII.

J. 4.

935. Hodinky a jiné modlitby 1529, w 12.

(necelý rkp. na perg. we we. bibl.)

936. Hodinky o umuení P. J. K. Rkp. XVI
stol. w bibl. we. na pergam. XVII. E. 7.

num. 3.

937. Hodinky za duše a rozliné modlilby

rkp. we. bibl. z XVI stol. XVll. H. 28. b. r.

938. Modlitby a rozjímání ducbowiií. Rkp.

we. bibl. XVII H. 17. w 12. wku XV lisl

123 (sloh starší), lllawní ástky: a) Sedm žal-

mw : Wstaíi bože a pomoz nám i sprosC nás

pro twé swalé jméno atd. b) Litanie wšech
sw. c) Hodiny o umuení božím. „Pane moc-
ný , MŠeho swla nebeských kurw oswta
atd." dj Poíná se žalm k milému p. bohu atd.

„Smiluj se nade miiau bože mj wcdlé welikého

milosrdenslwic twého atd." ej Poíná se sje-

dnánie wšech ewangeiist o umuení pán. f)
O najsilnjší Krislowi rytíi, jichžto jména swatá
jsú wšemu swlu cbwála uinna atd. ald. gj
Spósobu žiwota i ehule neb z zpráwy sw. Ber-
narta. „Zpráwa a žiwot hledících pána Ježíše

tato jest, kteráž se w tyech stupních zawírá
atd."

939. Modlitby kratiké s. a. (saec. XV.) 4,

Vid. Homiliae XI. we. bibl. E. 2. fol. III. 126.

940. Rex gloriae, a o regina coeli, w e-
ském peložení. W rkp. XV wku bibl. Mikul.

[opis u p. Boka.]

941. Responso jeptišek s. Kláry. Rkp. 1421
w Olom. bílil. (Boek.)

942. Modlilby w rkp. pergam. w 12. od r.

1444, list 118, u p. rytíe z Neuberka. Jsau

hodinky matky boží, o umuení božím, sedm
žalmw, vigilie za duše. Druhá ástka jedná o

kalendáních wcech,
943. Modlitby, rkp. u p. rytíe z Neuberka

na perg. w 12. od r. 1490, list 273, s ma-
lowanými obrázky a ozdbkami, pkn psané

z ástky erwenau a modrau barwau. Jsau

modlilby sebrané ke wšelikým potebám (ke

mši tu žádné) slohem a jazykem prosté a isté

w 6 oddleních. Poínají : „Pane bože w prch-

liwosti twé nera mstíti nade mnau atd." W.
Rozbor 1842, str. 141.

944. Modlitby rozliné pro osobu ženskau.

W rkp. we. bibl. XVII. E. 7.

945. Hodinky o peslawné pann Marii matce

pána našeho J. Kr. na pergam. s obrázky rkp.

we. bibl. XVH. J. 30. (z XV stol.)

946. Modlitby w rkp. we. bibl. XVH. H.

3. w 16. lisl 40 z XV wku. ínc. Bože,

jenžs pro wykúpenie swla ráil jsi s radosti

obezán býti, od Židów potupen, od Jidáše zrádce

políbením zrazen ald.

Siratá niisla.

947. Popsání swatých míst. Tlaeno w now.
Plzni od Mik. Bakaláe 1. 1498, w 8. (Annal.

Cerroniana).

-a>soš<K-

8*
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Od Ferdinanda I nebo od rozšíení tiskai-stwí až do Ferdinanda II

nebo do iipadu nekatolíkri w Cecliácb a MoraAv. Od r. 1526 do r. 1620.

I.

§. 21. Politický síaw.

Kordinnnd I MTWolcn za krále. Morawa, Slezsko a Lužice uznaly jej hned, ale

Uhi-í rozdleni byli; jedna ást (pod Zápolau) wolila kníže sedmihradské, který u Soli-

niana tureckého císai*e pomoci hledal. Turci jsauce w držení Budína od Moháské

bitwy (1526) po sto tyridceti šest rok, oblehli Wíde (1529), kteréž méslo nejwíce

dwma tisíci ech ochránno bylo, a wojna ta tém cele na aulraty ech wedena.

Ohe w Praze, kterýž stráwil dsky zemské (1541), zámek a kostel sw. Wíta. Ewan-

gelíci s Janem, wolencem saským, w Šmalkald uzaweli brániti swobody w nábožen-

slwí. Ferdinand od bratra, císaie Karla V požádán o pomoc; nekatolíci eští zpeo-

wali se ji dáli, proež od wílze Ferdinanda nkteí na hrdle, na statcích a wyhnan-

stw ím trestáni ; wýsady, cla mstm wzaty, na sud piwa groš bílý uložen , heitmané a

dworšlí sudí (pozdji císaští richtái nazwanO ustanoweni. Zídil appellací w Praze

(1548), ku kteréž odkázal i Morawany, Slezáky a Lužiany. Popel z Lobkowic prwní

praesident pi appellací. Král nemoha sjednotiti strany w náboženstwí, wypowdl eské
bratry, kteí do Sas a do Prus po tisících se wysthowali. Založil katolickau univer-

situ (155G) u sw. Klimenla pod Jesuity. Karolinská zstala pod obojí. Wo<lárna Sta-

romstská u mostu slawna. Arcibiskupslwí pes 140 let prázdné osadil Antonínem

Brusem z Mohelnice (1562), kterýž syna jeho Maximiliana korunowal. Sám šest let ped
smrtí císaem uinn. Umel we Wídni, a pochowán w Praze u sw. Wíta (1564).

Maximilian spolu král uherský a císa. Pod ním pokoj w echách, protože sná-

šeiiwnst uwi*dl, ímž ewangelíci a eští bratí opt wznikali. Umel milowaný (1577).

Rudulf II. bydlel w Praze. Jím zawedena dobe zízená policejní direkcí (1605) po

^prwé w echách. Wysoké i jiné školy zwelebil a rozmnožil, ale zabraw se osobn do

uení, zwlášl do astrologie, s Tychonem Brahem, znelíbil se národm. Rakušané a

Uhí /;wolili Mntiáše, echowé mu pedložili nkteré artikule, z nichž lilawní o swobod
w náboženstwí on k snmu poodložil (1609). Strana pod obojí (w jichž ele stáli Jan

Slik, Jindich z Thurnu a Wácslaw z Budowa) žádala swobodného náboženstwí, kato-

lická strana (jejímiž náislníky byli Popel z Lobkowic , Jaroslaw Boila z Mar-
tinii H Wilém Slawata) odporowala. Snm se rozešel, nekatolíci chystali se k odporu.
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Rudolf chtje zachowati mír, podepsal aiiplnau swobodu w náboženstwí a pr<áwo kostely

staweli, kdeby chtli. Žádaje dobyti postaiipených Matiá.šo\vi bratru zemí potáhl vvojsko

Pasowské do Prahy, aby zniil stranu Matiášowu. Stawowé ewangelití powolali Ma-

tiáše, a Rudolf na snmu pinucen králowstwí Matiáši postaupiti : naež brzo hoem
pošel (1613), panowaw 36 let. Matiáš, též císa po bratru, pijal za wlastního Fer-

dinanda, wnuka císae Ferdinanda (1616), k emuž nekatolická strana jen mušen pi-

wolila. Ferdinand tedy hned korunowán. Poátek tidcetileté wojny. Nekatolíci wy-

stavvli w Brauniow a w Hrobech (Ivlostergrab) chrámy, kteréž s pouoleníin císae od

opala Braumovvského a arcibiskupa zboeny. Evvangelíci powažujíce to za ujmu swých

práw, udei-ili na Wiléma Slawatu a Jaroslawa Martinice, domnlé toho púwodce, majíce

na ele hrabte Thurna, wyhodili je oknem i s tajemníkem jich Filipem Fabriciusem

(1618). Tetího dne wywolili direktory, wyhnali Jesuity z králowstwí, též arcibiskupa

i praelaty Strahowského a Braumowského. Pišlo k wojn. Thurn, Jan Šlik, Radislaw

Kinský, wedli eské wojsko, zjednawše pomocníkii 14000 pod hrabtem Ernstem z Mans-

feldu. Císaskému wojsku náelníkem byl hrab Jindich Dampierre, a Karel Lonque-

val hrab z Bouquoi. Zatím zima nastala. Rokowáno we Chb. Matiáš vve Widni

umiel (1619).

II.

§. 22. Oswiceni.

a) Za Ferdinanda I (1526— 1564).

Katolické náboženstwí panowalo, akoli wící we dw strany, pod jednau a pod

obojí, rozdleni byli. Bratí a Luteráni netrpní skrýwati se musili. Slnišstwu nepi'í-

zniwý byl as ; kláštery od Táborských rozboené nestaAvly se, statky w rukau swt-
ských zstáwaly. Nowé kláštery se nezakládaly, a pozstalé nemnohé byly bez wáž-

nosti, bez možnosti. Statek celého králowstwí eského léta 1529 z desk zemských

wlastní rukau p. Adama z Hradce nejwyššího kanclée král. . wypsaný, byl : staw

panský má statk we dskách za 2,400,000 kop. gr. ., staw rytíský za 2,600,000 kop

g. . staw mstský za 1,800,000 kop. g. . Zándv w králowstwí eském 300; mst
a msteek 782; wsí 38,772. (Morawa, Slezsko a Lužice zde nejsau pipoítány.) Celý

národ od pána až do sedláka žil w hojnosti a bohatstwí. Nádhernost takow zobec-

nla, že snmem zapowzeno sedlákm nositi zlatohlaw, hollandské plálno a krajky na

košilích, zlatem lemowané náprsníky a klobauky. Wojenský ohe w tom ase toliko

nkolikráte piíležitost ml wyblknauti. Doma wojny nebylo, a ti, kteréž posláno do

Uher na Turky, meem nebo nemocmi pošli. Snn'cháni jsauce s jinými wojsky, zapo-

mnli staré umní wojenské, kterým pod Žižkau a Prokopem slynuli. Nktei-í hrdinowé

w Uhích wýteni. W r. 1541 dsky zemské ohnm na llalé stran slráweny, a now
zízeny byly, které až posud zstáwají. Lenní dsky w Kromíži na Moraw po prwé

esky psány jsau r. i 536, ten twrlek po na nebe wslaupení, kterýžto den prwní lenní

saud tam držán. Umy a wdy lepšího spusobu nabýwaly, akoli universita we zlém

slawu se nacházela. Slawowé asto rokowali, klerakby jí pomohli, a zustáno pi ro-

kowání. Král nebyl jí pízniw, prolože Lulerowu uení naklonna byla. Ferd. I (1556)

založil kalolickau wysokau školu, a swil ji Jesuitm z íma powolaným. Prwní Je-

suité w Cechách byli: Henrich Blissemius, Jan Tillanus, doktoi w ím, onen boho-

slowí, tento filosofii uil. Prof. rhetoriky byl Wilém Gelder, poetiky Sylvius Flander,

oba misti swob. umní w ím. Latino uil Balthasar Pfarrkirchen, Bawor; Kasp.
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Kontrer, Konian; Florian, Wlach, ecky. Znamenití potom též byli Pefrus Canisius, Ca-

rolus de Grobrndonq, filosof, jakož i Rodericus de Arriag-a , Edimindiis Campiaiius a j-

Poslední bvl nábožností i umním slowútný, eník i nepiiprawcný, a dramatický bás-

ník. NekatolicMí Cechowé do Štrasburku, Bononie a Wittenberku po uení se ubírali. *)

We Willenberce nauil se .Maltliaeus Collinus eckému jazyku, jemuž potom \v Praze

uil, a \v Karolín Homera Avykládal. Jan Fortius liebrejskau literaturu do Cecli uwedl.

Jan Wartowský lak dobe nauil se hebrejštin , že celau biblí z ní do eského pelo-

žil. Oblíbené umní lehdáž u echu bylo latinské básnictwí. Jan z Hodjowa, eský

rytii-. podncoval k nmu dary a auady. Jemu pipsány jsau 3 díly menších latinských

básní. Mnozí ncwšední spsobilost w tom básnictwí ukazowali; nejlepší pak byli: Jan

Orphens, Simon Fagellus, Jan Baceno, Jan Balbin, Jiií Ostracius, Kašpar Krojjá, Jan

Schentigar, Dawid Crinitus OVlasák) a Malthaeus Collinus, pedešlých uitel a jako

otec. — W mathematice znamenití toho asu byli Jan Hortensius a Mikul. Sud ze Se-

manína. Wawinec §pan z Spanowa (nar. 1539 •£• 1575) a Tomáš Husenický léka-

stwím se obírali. — eská historie tenkrát piln spisowána. Biskup Jan Dubrawius C"ar.

w Plzni t 1553) ji w isté latin wydal. Martin Kulhen , Bohuslaw z Hodí^jowa, Ka-

špar Kropá a Dawid Crinitus eské wéwody a krále latinskými weršemi opsali. Cen-

sura knih sice již roku 1524 ustanovena byla a r. 1539 strana pod obojí na synod

uzavela, aby všecky spisy bohoslovního obsahu censue rektora na wys. školách a

konsisloi jejich podrobeny byly, ale r. 1547 opt kapitola Pražská pedstavila králi,

že v echách zde onde kacíské knihy se tisknau a odjinud do ech dovážejí a roz-

šiují: žádala tedy krále, aby dozorce ustanovil, bez jejichžto vdomí a uznání by žá-

dná kniha tištna neb odjinud pivezena býti nesmla. Král tomu povolil, a tak po-

vstala censura knih v království eském. Od té doby netisklo se tém nic než la-

tinské básn, kosmografie, mstská práAva a p. — Za Ferd. I echové nkteré diva-

delní hry latin provozovali. W r. 1534 \v Novomstské radnici dán Miles gloriosus

Plautúv ; tyry roky pozdji Zuzana v Karolín. Diva sešlo se tolik, že bylo se o
báli, aby se podlaha neproboila, proež týž kus dáván nkolikrát v Reykov kolleji

r. 1542, a potom na hrade Pražském u pítomnosti dwora. Konáowa Judita (1547)

bylali kdy prowozena, neznámo. Hudebník Sim. Proxenius kv. 1556.

b) Za Maximiliana od r. 1564 do r. 1576.

Maximilian, vychován od Jana Horáka z Hasenberku, katolického ueného knze,

byl snášeliwý u vcech náboženství, a o jednotu církwe pelivý. Pikázal Norber-

anm (1567), aby všecky impressí w jazyku eském, a zvlášt s strany tištní biblí,

pi tom mst vyzdvihli, a zapovdl vbec knihy v jazyku eském w cizin tištné

do království voziti (Archiv. Budjov.). Wyhnání bratr za Ferdinanda I, dotíráni; Je-

suit na nekatolíky bez rozdílu, podali píinu k spojení se bratí, protestant již také

v Cechách rozmnožených, a kališník. Poslední odšedše kompaktal, stali se prote-

stanty, neclitíce slauti více Husity a kališníky, anobrž evangelíky, a v Nmcích na

protestantských školách studovali. eští bratí k reformátm veejn se hlásili. Tím

od katolíku osoeni u krále, kterýž (1575) vyslyšev jich, dal jim konen svobodu
v iuil)(»ženstvví. Papež Pius V. hrozením klatby a svržení s císaství jej v tom

•) \\ rlij). wc. Im1)I. XVII. I). 3S. |,n zadu priwázána jsau psíiní I.itin.ská Wcnreslai Bolicini (ísc-
cki-hoj Mirliacli sno od r. l.-)10, pak Vcnceslai Arpini, Maltliaci Collini, .loaiinis Ilanii.šii od r. l.')40

riarissimis íi optimis viris Anti<jnae Pragae Scnatorihu.s [z ^Viltcnl)crkaJ, w ktorýcii podkowání
iní za podporu w stiidiírh.
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úmyslu zwiklati nemohl. Nejhorliwjší nekatolíci byli: Martin Klatowský, Jan Hortensius,

Jan Mystopolns, Sigm. Crinitus , Jií Dikastus a j. Mezi katolíky : Jan Mathesiiis (nar.

1504 t 1568), Jan Leisentritt z Juliusberku, Morawan Cnar. 1520 f 1586). Za Maxi-

miliana sešli smrtí: Jan z Hodjowa, ochránce a pomaliatel uení swého wéku, Ma-

thaeus CoUinus a Choterina (nar. vv Kauí-ím 1516 f 1564), který prwní ecká tení

w Karolín byl uvvedl *), Jan Augusta, biskup eských bratí, Wawinec Špan, léka a

básník, Jan Myslopol (f 1568) kališnický bohomhnvec a kazatel ^v Betlém, kdež i po-

chowán; Jan Balbin (f 1570), latinský básník, pradd Bohuslawa Balbina, historika slo-

wútného; Jan Blahoslaw (f 1571) biskup eských brati-í, Cyprian Lwowský, uitel Ti-

chona Brahe, klerýž w cizin umel (1574), Jií Oslraciiis, píjemný básník (f 1575),

Kterak Maximilian snažen byl právva zlepšowati, z toho widno jest, že sob poruil ped-
ložiti práwa Dwínská (3Iagdeburská), kterými se Litomice a jiná nkterá msta spra-

wowala, a je Pražanm uwážiti a s Pražskými práwy srownati rozkázal (1571). Latin-

ské hry trwaly posud. Terentiowy komoedie, a nkteré smutnohry, jako: Jan ktitel

(1568), Samson (1570), Job, Josef istý, a jiné, Mataušem Kolínským (Collinus) se-

psány. Diwadlo býwalo hned w koUeji Hedvviky , hned w Reykow. Uený Jesuita

Mikul. Salius (1567) smutnohru: Muedlník sw. Wácslaw, esky dal prowodili we dwoe
kolleje Staromstské ped náramným množstwím diwákii, u pítomnosti nejwyšších slaw
katolických. Pražského magistrátu, a jiných wzácných osob mstských s welikau po-

chwalau (w. Schmiedl hist. S. J. III. N. 66.)

b) Za Rudolfa a Matiáse od r. 1576—1620.

Za Rudolfa zlatý wk umní a wdy wiibec w Cechách zkwítal. On zarazil swé

sídlo w Praze. Dostatek za nho po wší zemi panující obžiwowal wšeliká pokojná umní,
jichž wšude po celém králowstwí milowník hojn se nacházelo. On wážil sob ue-
ných, a bohaté jim dáwal odplaty. Powolal z cizích zemí uené do Prahy: raezi nimiž

byli Tycho Brahe, slowútný hwzdá (Danan, f 1601), Jan Kepler, weliký mathematik,

Jan Jessenius (nar. 1566 utracen 1620) léka, který poprwé pýtwu (anatomii) w Karo-

lín uil. Rudolf, weliký milowník a znatel pírodního umní, ml okolo sebe wždy
nkteré zpytatele pírody, zwlášt alchymiky a kamen znatele. Nejznámjší jsau Jakob

Typotius, Anzelm z Boodt, Oswald Kroll, Karel Clusius, a Jak. Synapius neb Horický;

tento byl Morawan, ostatní cizozemci. Mezi rozenými echy byli mathemalikowé: Thad-

daeus Hájek z Hájku, Petr Codicill, Markus Bydžowinus, Martin Bachacius. Lékastwím

a zwlášt rostlinástwím zanášeli se tehdáž Adam Zalužanský , Jií Handschius, Adam
Huber, který Mathiolw byliná eským jazykem na swtlo wydal. Krištof Ou«rinus, ži-

wotní léka cis. Rudolfa, ml we swém dom akademii lékaskau. Tomáš Jordán z

Klausenburku Sedmihradan, (nar. 1539 f 1585 w Brn). Historie nejwíce esky wzd-
láwána, toliko Prokop Lupá latin psal. Latinské básnictwí wždy ješl oblíbeno. Sly-

nuli ním tenkráte Kašpar Kropá, Karel z Karlsperku, Tomáš Mitis (Tichý?) Jan Cho-

rinus, Jan, Adam a Sofonias Rosacini, Jií Barthold, Pontan z Breitenberku, probošt kap.

(t 1616), Anton Brus z Mohelnice arcibiskup, Morawan (nar. 1526 f 1580), Mikuláš

Salius Jesuita (f 1596), Pawel z Jizbicc, Mikul. Pelargus, a j. m. I mezi pknýn po-

hlawím uenost neídká byla. Helena z Wakenfelsu a Kateina Albertinowá známostí

*) Pomník jemu uinný mramorowý \v harolin se nalcz.ající, pochází od Jakuba Palaeologa Acka
z ostrowa Cliios, za šlechetné liostinslwí a služby jemu od našeho prolessora prokázané. AV. Roz-
bor II. ást. str. 28.
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latinského rccklio a hebrejského jazyka slynuly. Ewa z Lobkowic svvého otce Jiího

wei-ejné hájila. Elisabela Westoiiia (nar. w Angl. 1582 f 1612) latinská básníi-ka. Ka-

rolín thdv sikwl se muži uenými a Avzdlanými. Nejzwlášlnejší jsau: Mariin Ba-

chaczius (Baebácek) , Trojanus Nigellus, Marcus Bydžowinus, Adam Bistricenus, Wácsl.

Flawerinus a ^im. Skála. Ti byli uitelé weejní na akademii, z jichžto školy wysli na-

potom uení nuižowé Campanus, Troilus, Stránský, Partlic, Basilius, Habcrbeschel aj. m.

Podobné menší školy netoliko w Praze, ale i w krajích osazeny byly uiteli wýborný-

nii *3. Nebylo msteka bez dobi-e sjjoi-ádané školy ; \ve wétších mstech i uíce škol

bylo. W Praze poítalo se jich šestnácte, w Kutné hoe dwé, w Boleslawi dwé. \V

každé z nich bylo nejmén po dwau, w mnohých po tech, tyech, i pti uitelích,

jakož toho poet žáku poli-ebu inil. W Hradci Králowé jich šest býwalo. Obec ui-

telm dáwala roní plat, a fará nnstní strawu. Kikdo k tomu auadu pipauštín nebyl,

kdo aspo bakaláem nestal se w Karolín, to jest, kdo dkazu swé k tomu schopnosti

weejn newydal. Byli to z utšího dílu uení lidé, misti swob. umní, již díwe swého

aui-adu spisy wydanými známí. Nktei-í z nich potom w mstech, kdež uíwali, farái,

radními, písai mstskými, nebo mšany býwali. Odtud pošlo, že za Rudolfa w e-
ských mstech snadno bylo nalézti mšany, kfci-í Virgilia, Ovidia, Horacia, ano Homera,

Anakreona atd. ítali, a sami latinské a ecké básn skládali. Rektor Karolína dosazo-

wal uitele mstské, a opt uenjších do Karolína powoláwal za uitele. Zachowány

jsau mnohé latinské a ecké básn tehdáž od žák we školách Launské, Zatecké, Kla-

lowské, Litomické, Chrudimské a j. složené a tištné. Tak spoádanými školami dle

jištní Stránského nižádný tenkrát národ w Ewrop honosili se nemohl. Pamti pitom

hodno, že to wše zízeno skrze protestanty o wzdlání lidu peliwé, a že tém wši-

ckni uení lidé toho wku z jejich obce byli. Pkným umám pod Rudolfem také wk
zlatý nastal. On založil w echách jednu z nejlepších tehdáž sbírek obrazních, do níž

obrazy nejslawnjších mistr z Itálie a odjinud skupowal. Na dwoe jeho králowsky

chowáni byli maléi : Bartolomj Spranger, Jan Achenský, Jos. Heinz , Roland Savery,

Jií Ilufnagel a j. Jiljí Sadeler, z nejlepších tehdáž rytc w mdi Rudolfem do Prahy

powolán. Mezi obrazníky a kamenníky byl Jan du Mont nejvvýbornjší. Císa ml we-

liký poklad drahých kamen, a protož chowal weliký poet kamenoezc wšeliká umlá

díla z nich lu)towících. Mezi knihtiskai Pawel Sessius na žádost swau od akademie

doslal powolení psáti se akademickým typografem 1618, 16. Jan.

III.

§.23. J a z y k.

a) Jazyka staw. (1526— 1620).

Tento wk obyejn zlatý wk jazyka i literatury eské se nazýwá. Jazyk eský
zajisté toho asu, akoli wší zádawy a nátisku rozliného cele prost nebyl ^'*), na nej-

•) W. Paméli o školách eských z rektorských let M. Martina Bachácka (1598—1612) od Tomka as.

miu. 1845. sir. 370.

»•) iNiili.sk ten dál se od ci/.ozemstiny po utišení domácích putek znowa se zmáhající, a od latiny za

.'lawní nástroj wzdlání a uenosti vvždy ješt powažowané. Uwcdemc jediný píklad. Mallliacus

oilinng, wcjný uitel, ml také saukromnau školu dwau tíd [classis suprema a classis Donali-

slarum|. o ni<liž zjiráwu tiskem wydal : Liber de ednc.itione puerorum 1550. 31ezi jinými zákony

jejími tyto klade: echm jazyk eský, Nmcm nmecký owšem hned zapowídáme. Dopauští se

wsak pro nauení jiných aneb sebe samého promluwiti nco Nmci nmecky s echem, a zase
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vvyšší stupe wnitnílio zdokonalení swélio wyslaupil, a oné spfisoby nabyl, která po-

sawad w písnic co jiravvidlo se zacliowávvá. Skrze rozšíl"enc liskasluí picházeli nyní

spisowé domácí i cizí u wélší a obecnjší známost. Národ ke tení a myšlení probu-

zen a jako powolán. eští páni, paní a šlechtiny esky ítali i psali. U wšech auad
jednalo se jazykem eským, ano zízením zemským od 1. 1530 A. VI. opt uslanowe-

no: „Co se dotýe cizozemców , kteíž k korun nepíslušejí, aby wšickni ped
saudem zemským eským jazykem swé pe wedli sami skrze se, neb kohož sob
zjednati mohau." Též od r. 1550 C. IX. porueno. echowé eských jmen rádi uží-

wali. Malauš Kolínský od Ferd. I do stawu pro swá umní powýšen, od místa naro-

zení pána z Hodjovva, nazwal se z Choteiny. „Já jsem snadno, dí on, mohl z n-
meckých jmen Dorf, Berg, Stein atd. sob dáti, ale já jsem Cech, a na tom dosti mám.~

eští bratí u prosted wichice, jim od strany pod jednau a pod ol^ojí wzbuzowané,

wznikali, o krok dále než Luter sml, pokroíce. I Luter našel pekladae, tenáe a

milowníky. Roku 1539 strana pod obojí zawedla censoru na knihy bohoslowné (w. §.

22) ;
proež od r. 1540 wycházely w Normberce rozliné knihy. Ferd. I. sice zamezo-

wal rozšíení Luterowa i Kalwínowa uení, jak pehlížením knh tak wyhoštním Pi-

kardu, uwedením Jesuit (1555), obnovvením Pražského arcibiskupstwí, a zwlášt ob-

drženým a wbec prohlášeným (1564) dowolením kalicha i katolíkm: pedce wšak do-

Avolil Erasmowy spisy, jehož Paraphrasis Mathaei Ferdinandovvi pipsána jest. Jan baron

z Hasenburku, pán na Budyni, byl uitelem eského jazyka u arciwévvod , syn JM.

Ferdinanda I, jakž to widti z latinské smlauwy mezi ním a Janem Daubrawiem r.

1541 psané, a 1546 od Ferd. I potwrzené. Díwe již (1532) ten auad zastáwal Sigm.

Held z Kement. Pro nedostatek knží katolických, zwlášt klášterních, bráno mnoho

cizích , esky neumjících. Uwedení Jesuité na radu probošta kap. Pražské Jindicha

Piška, jinak Scribonia z Horšowa, býwalého uitele arciwéwody Karla, ponwadžby bez

umní eštiny nieho nepoídili, pijali do ádu eské mládence : Baltazara Hostaunského,

Ondeje Pšina, Wácslawa Sturma a j., kteréž poslali do ímské kolleje. Sturm pišed

poprwé z íma (1558) byl tém zaponml esky, a piuowati se musil. (Schmiedi

w hist. S. J. P. I. 2. 19.) Balthazar Pfarrkirchen, Nmec z Bawor, tak piln o eštinu

se piinil, že již 24 Bezna 1560 zpowd esky slyšel. To pohnulo rektora s bratry

swými, že na znamení zwonekem dané denn hodinu w eském jazyku se cwiili.

(Linguae bohemicae studium ad campanae pulsm mullis annis duravit. Schmiedi ib. L.

3. N. 1627.) Mistr Gall, professor w Karolín, akoli Husita, Jesuitm knihy a zejména

Janu Palanci directorium do eštiny pekládal. Odtud pošlo, že i Jesuité toho wku
dobe esky psali, jako Ond. Modestinus (f 1601), Balt. Hostaunský (f 1600), Jakob

Colens (t 1623), Šeb. Scipio (Berlika f 1611), Jak. Beskowský (f 1624). Po Stur-

mowi (1563), kterýž prwní s Pikardy se potýkal, mezi Jesuity esky kázal P. Wolfgang

rozený ech z Teyna a kazatel u sw. Jakuba. U sw. Klimenta míwali eské kázaní

od poledne, kteréž pro nedostatek poslucha (1567) pestalo, zato jinde troje kázaní

uvvedli, a sice u sw. Jakuba skrze Wolfganga, kterýž i w Staré Boleslawi a w Bran-

deyse kázáwal, skrzo M. Alexandra Voyta u sw. Benedikta na Hradanech a u ki-
žowníkíi na Starém mst. P. Michal Tolmaier, rozený Slowan, eskému náeí se na-

uil, tak že s pochwalau kázal. Pozdji znamenitý eník Jesuita Jan Suchý u sw.

Cechu esky s Ninccm. Pii slole ociiowé Inlino. IVnu-i í-csky toliko af nilinví, jestli zcby co

ctiteli. Každému, kdoby swélio pMrozciiého jazyka užíwal, af so d;í woscl, od kteréhož menší metlau,

vvtší pak penízem se wyplatí. — [Jest to tedy staré školní prawidlo mládež signo locutionis od

pirozeného jazyka odstrašowati.]
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Salvátora pnvní otl r. I(>{)2 po 1(> lei slowo Ixtží hlásal s wolikau poclnvalaii. O božím

tle Jesiiilé \v (Vcliácli i w Moraw na lešení eské werše íkali dáwali. W Oloniauci

Ballasar Hosíaunský (i5()SJ popnvé co kazalel Avyslaupil, ale že eský a polský dialekt

píliš niíclial. (Iiyl sice ech, ale w kollejích polských Brunsborkii a Pnllawe žinO,

slrhl se sniúli nii'zi poslnchai, lak že kázání pestali mnsel. Ale w r. 1570 w kapi-

lolníni In koslele již i'á(lne esky kázali. Biskup Wilhelni Prnsinowský z Wickowa,

zakladatel kolleje Jesuitské w Oloniauci, skrze Jesuity mnohé eské a nmecké knihy

mezi lid zdarma rozdal: naproti tomu mnoho kacíských knih w Kromíži (1571) wzíti

kázal, podaw 30 dukátu náhrady. Olomaucké Jesuitské bihliothece darowal. Braní ka-

cíi-ských knih w Cechách a MoraNvé poalo hned s uAvedením Jesuili. Nástupce biskupa

Wilhelma Jan Grodecius (1573) naložil sto tolaru na auroky, za než katolické knihy

kupo\\ány a lidu rozdáwány. Maximilian, jemuž Melanlrich biblí trojí (1549, 1556, 1570)

pipsal, jiowolil (151)7) wšeobecnau swobodu w náboženshví, pohvrdil (1575) austn;

eskau konfessí tem stawum pod obojí, jemu podanau. Pod panovváním krále Rudolfa

(1577— 1012) eský jazyk nejwíce se wzdeláwal, tak že spisowatelé toho weku s strany

ei až posud za klassické se jiowažují. K jeho trnu S|»iso\\alelé eští, kterých pes
pul druhého sta se poítalo, s knihami dawein se hrnuli. Melantrich jemu pipsal biblí

(1577), .Alalauš Benešowský irrainmaliku, dlaje mu nadji, že skrze eský jazyk swé

panowám' nad mnohými Slowany rozšíili uííiže. Nejwétší zásluhy o wzdlání jazyka

eského lu dobu mli: Weleslawína, Tad. Hájek, Adam Huber, Lomnický, korunowaný

Rudolfem básní eský, a j. Cesií páni i paní skládali písn pobožné, z nichž nkteré

nám se doslaly, jako w kancionálu Lipském od r. 1737 ti-idcálá hvrlá píseií od Karla

z Žerolína, 729tá od Bohunky z Pernšteina. Páni, rytíi, do stawu powýšení méšfané

rozšiowali a psali knihy, jako: AVralisIaw z 3Iilrowic, Kr. Harant z Polžic, W. z Bndowa

a j. W žádném wku tolik wýborných a nákladných knih eských newyšlo, jako w
tomto. To byli, af lak dím, archowí asowé. W archowém formátu wydána biblí Me-

lantrichowa, WeleslawíniMV kalendá historický (1590) Diadochos Pa[)rockého (1602),

pidilia historica Welesl. (1584 a 1606), Mathioluw byliná (1596). Od kteréž doby

žádná tak weliká kniha newyšla až na Beckowského historii (1700). ííenictwí pi sn-
mích a saudech jak w echách, tak w Moraw kwllo. W Moraw slynuli jím Karel

z Žerolína, Arkleb z Boskowic, Wácslaw z Ludenic, Jetich z Kunowic, Wácslaw z Bo-

skowic, Ctibor z Cimburka, Wilém z Pernšteina a j. A wšak i tato nejpknjší jazyku

eského doba i)cz nesnází nestála. Wlasln jen srdnatjší wlastenci ujímali se mate-
štiny a poteby lidu obecného, wydáwajíce spisy nejwíce prostonárodné, a bez kterých

konawému žiwotu ostati trudno. Na wysokých školách wiáy pedce latina panowala,

o wcech uených latine psáno, ano i básniclwí, kterým jazyk nejwíce se wzdláwá,

w latin zdaileji kwello. Uení li lalinníci cšlinau, kteréž neznali, pohrdali, a ji k

wyššímu umní za neschopnau drželi; (non enim cum illis senlio, qui eam ut barbaram

calunmiantur: ut inopem et tenuem in aní,nistos fines includunl : nt incptam et ad res

OAplicandas haud idoneam contemlim neo-lio-nut. AVel. ded. Sylvae.) Oni dosti na lom

mli, že lloméru swému rozumli, jejž i z nejnižších auí-edníku a písa nniohý w kapse

nosíwal ; o peložení jclio nikdo se nezasadil. Na kterauž nedbalost Weleslawína tauží,

dále takto píše: in (pia (lino-na) ornanda, perpolienda, augeuda el propa<randa si nos

Bohémi, vel íiernianonim vicinorum el civium noslrorum exemplo studia velerum Grae-

corum el Lalinoriiin iiiiil;iiciiinr, jam dudum commigrassel ad nos et in civitatem no-

slram Iransiissel omiiis sapiciilia graeca el hiliiia. Loquerelnr nobiscum malcrna nostra

linuua Plálo, philosophorum deus, ílispularet de nalura, uKtrilius el ariibiis doclissimus

Arisloleles cle. Sed conlruriiiiu íicri videmus: falonc an incinia noslra, non diUicile



JAZYK. 123

fiicrit (livinare ctc. S druhé sírany némcina opt zmáhala se tak, že nklcrým wždy

asem zákony weejnými ji ohmczowali poteba bylo. Památný jest list Karla Žerotína

0(1 16 Pros. 1610 k magistrátu Olomauckému, kterýmž rady napomíná, aby mu budaucn

esky, nepak nmecky, jakž uinili, psáwali, ano láska k wlasti zawazuje ho netrpti

žádných škodiiwýcli nowot (w. Slowesnost 1846), Zwlášt pak náleží semto snm
r. 1615 u pítomnosti 3Iatiáše držaný (w. Hlásat. I. str. 28— 36), jehož smysl tento:

„Pi nmohých nynjších obywatelích královvstwí tohoto, nemilžc se než tupili, že se na

uwedení sem do tohoto králowstwí wšelijakých cizích jazykvv a národuw wydáwají. —
Na oko se spatuje, že wždy wíce a wíce sem do zem cizozemc pibývvá, kteíž se

zde osazují, swé žiwnosfi, obchody a handle wedau, welikých statku docházejí, na au-

ady ty i jiné obzwláštn w mstech, w mstekách do raddy mnozí, neumjíc tí slow

eských, stranám esky swé wci pednášejícím nerozumjící dosazeni bywají, ano i

w mnohých místech tohoto králowstwí ped saudy, a w místech radních jazyky cizími

se mluwí a pe wedau. Ano i na nejednch kollaturách stawuw králowstwí tohoto, k

kterýmž wšak lidé poddaní osadní wtším dílem mimo jazyk eský jiného žádného ne-

umjící náležejí, knží cizozemci, jazyka eského neužíwající, se dosaznjí a chowají. —
Odkudž zejmé jest, že Cechw ubýwati, a cizozemc do králowstwí eského zhusta

pibýwati musí. Prolož porueno, aby cizozemci swé dti hned z mladosti eskému ja-

zyku uiti dáwali, aby ddicm, kteížby jazykem eským dobe mluwiti umli, po smrti

rodi swých statky pozemské zstáwaly, jiní pak, ktei"íby esky neumli, na penzích

neb jina díly swé pijímali ; cizozemci aby nedíwe w králowstwí to pijímáni byli, než

ažby esky umli, a jejich dti aby do tetího kolena nižádných auad nezastáwaly;

pi saudech wyšších i nižších ne jinak než esky aby mluweno bylo, do eských ko-

stel knží a kazatelowé esky neumjící aby uwozowáni nebyli, a kde dosazeni, aby

wybyti byli. A jakož jistá zpráwa se iní, žeby nkteré osoby z stawuw i také lidu

obecného mezi sebau se zawázali, aby pi shledání jich spoleném žádný jazykem e-
ským nemluwili, což na weliké zlehení a potupu jazyka našeho eského se wztahuje,

protož jsau se o to tak snesli, kdožby koliw ten a takowý byl, jsa obywatel tohoto

králowstwí jazykem eským, umjíc jej, mluwiti nechtl, a jiné též od mluwcní eského
odwozowal, aby w zemi trpín nebyl, nébrž wen ze zem se wysthowati powinen byl,

Posléz Nmcm zakázáno w Praze neb jinde w králowstwí eském obc nmeckau (w.

Rul. kalen. 2. str. 16.) se jmenowati." Nebyl zajisté jazyk ten bez welikého dawu,

kterýž tak násiln hájiti se musil, A wšak i toho násilného prostedku owoce napo-

tomními bauemi zmaeno jest,

b) Jazyka promny.

eština toho wku jak we složených, tak peložených knihách dokonalejší wbec
jest, hladší i hojnjší. Dkaz toho jest peložení Aeneáše Sylvia od r. 1510. jež We-
leslawína r. 1585, aby se sauwkým jeho líbilo, oprawili musil, Srownámeli Karyonowu
kroniku od 1. 1541 a 1584, pak kancionály eských bratí od r. 1541, 1561, 1618,

tudíž rozdíl jazyku s strany ohf^bnosti a hladkosti na jew widíme. Zwlášt w hlawním

mst žijících spisowatelu sloh pedí plynnoslí a pimi-eností slow nad starší peklá-
dání na slowa se wázající. Toho píklady widti w biblí Benátské (1506) na proti

Pražské (1488). Weleslawína o ekém jazyku toto prawí : Lingua bohemica, ut nunc
excultam habenuis, elegans cst, copiosa est, suavis est, gravis est, grandis est, et ad

omnium materiarum cum in thcologia tum in philosophia expositionem aplissima et ac-

comodalissima. (Wel. Sylvae ded.) Tato dokonalost jazyka našeho ne na prosto, ale

potažn, wíc co do formy, než co do materie wzala býti musí, ne jakoby onen stupen
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její již nopekrooiledlný byl, liik aby nám nic jinóho nczbýwalo, než spisowafelm onoho

w'ku podobnýnii neb rownVmi se sláli, anobiž to jen wlší ješt možné dokonalosti

poí^átek I»yl. kleré/.by ecliowé w šfaslnejších okolnostech pi-i wzniknutí kritiky pozdjší

a Mzdlaiií \\.šc'lik\ch nmní a Avdomostí lidských zajisté byli dokrotMli. Prosaický sloh

prostonárodní
,
jakýž w historii, m práwích, bohoslowných a jiných lidu obecnému od-

luxllaných spisech swé místo má. nejníce wzdélán jest; poetický sloh nejstaršímu, ja-

ku\\\m rkp. Kralodworský S(> stkuéje, daleko se newyrownáwá, Avdecký j)ak skoro

docela zanedbán. Žádná sanstawná mathematika, fysika, logika neb njetafysika, ba ani

jaká jich znamenitá iislka nám zfislawena atd. Pl"ekládání mnohé z nminy a latiny

i u lepších SJ)iso^^alelu mnohá cizí slowa a cizí mluwení spsoby w jazyk nwedlo, z

kterých nkteré na štstí opt pošly, jiné nyní se wymítají. Sám Weleslawína, nejslaw-

njší mt^zi spisovateli zlatého Avku, má nduwení s|ifis()by. jako: s ním AMlkcd jíti

(wumit nmg-ehen); slitwa, jako: do achlu dáli, eclilmislr, edriiídí a p. *}. Hlui)ší hlá-

síce wyšším cele ustaupily až na dwojhlásku ay (oj), která se nejdéle zachowala, jako

:

layno. hleday. wyday (1579), ay ! straycy, haytman. smayšlel, wcrayšym, g^ednostayný,

naymén, nayhauš atd. akoli již také asto pi'icliází cy, jako : dieley, neywielšy, ney-

prwe (1530), obyeg-, leheyšy (r. 1535), vchowegž, degte (1541) wydeyte (1579)

deyžf (1595) wydeírie (l()13). Pieddechowé w wyskytá se též. jako: wotazka, wo-

tejmi (odejmi) atd. dadj místo daji (1530). Zawi-ené v na poátku slowa wbec pa-

nuje, k. p. vmenšeno (1530), vzké (1592). Th za t posud nkdy, jako: leth (1530),

pokutlui íl53>-i). Prodlaužené: niemémuž (niemuž) má Augusta (1543). Dobropí-

semnost toho wku ustanowila se w té nne, w jakéž až posud nejvvíce prchod má.

Z ní dkujeme Petru Gzelu a Beneši Opiátu, kteí we swé mluvvnici a knížce Isag-oori-

con (1535) nazAvané poprwé ji nawrhli. Pi-ijata jest od Bratí-í w Kralické biblí a od

jiných zde onde, a ne ode vvšech, jakž to s každau sebe lepší nowotau býwá. Od té

doby šeti*eno rozdílu mezi mkkými a twrdými, krátkými a dlauhými hlasicemi; od té

i doby piichází ú a au, jako: bilh, aumysl (1536); Hájek chybn w jako: prowazcú,

píše. Dríwe a u jiných i pozdji nestále psáno : zemi (acc.) temnostij, tmy byli (1529)

rozlycžne, milých (mjijch) (1530) prietel, wiece (1536), ciesa, wdí (1543), zwlášt

po c, i, .
ff,

jako: vynil, vžitená, stwoyl, menlTý (1529); prázdná, pálelee, dobré,

druhý, nadewšý zemij (1529), te giste, každý, každý, kazdey, znamenitých, znamenitým,

*) Jií Strejc Zál)ežsliý w knize i)fisii(l iu'liš.ltiié : Zprúwy a wyswtlení íirtikiiliiw kicsfanslvrlio iíciii

od r. 1595 (VV. Now. I\\>ltj IslO .str. ft.")) Uuiiv na Morawaiiy, pí-ic toto: „S strany i-.štiny im lie/.c

w»í fl)laiil)y wyznali sluší, že jsem šetil, iiokiul nej\>íce možné, jedno wlastnosti a pesnosti jazyka

našeho, at»yrh lio žádnými lalinismy, germanismy ani jinými exolismy a liarharismy, totiž cizích

národu a jazykíi slowy nenaprzowal a jich neiižíwul le práwe a mocné do ohcc našeho jazyka

zwykem uwedených a pijatých. Nebo sic w té ástce náš eský Priscianiis weliké až do umdlcní

násile a hezprawí trpí od mnohých nynjšího asu, zwláší dwoákíi, kteíž procediwše ponkud
syrowálkau cizích jazykw zuby, swému pali domácímu se práwe nenauivvše, i pletau z autku

swho i z cizích jazyk složeného welmi Itrásnau (jakž se jim zdá) rohož, tak že naposledy ne-

wíni. jaká smsice ei z toho powstane. Jichž také snažn následují, anoI)rž nepedcházejíli wfi-

bcc školometowé, majíce býti jiných swtlo, wíidce a strážce, jakož jiných wcí chwaliteiiných,

I.A i istuty ei wlaslnílio swého pirozeného jazyka aspo Donáty a f^rammatiky, zulášf in ge-

neribus cl numeris, af o jiných wlastnoslech naší eské ei mlím, následujíce: než dje se wše
na opak

; tch wcí, pravvím, pozor jsem ml, abych užíwal slow obyejných, zwyklých , u Cechu

schwálených. Druhé šetil jsem též, abych jakož prameníiw . . . milosti tak ani spíisobfi mluwení

wfšlalného, pastewího nebo krmáského nenásledowal, ale abych nduwil ucliw, wážn, uží-

^taje takowých .slow, kteráž i báze boží i dobré nirawy wzdláwají ald.
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má, ruky (gen.), tolýko, téhož, vlrácel, piátelee (1530), buoh, bh, wuoy (1543).

Mkké a f znamenáno již 1529, jako: buif, af. Wecllé r zachowalo se jesle starší

rz) nmecké tz místo c a c wlandilo se též do tiskáren, k. p. mintze, tzasto (1530)

kdež wšak také stojí: wécz, mocz, inagijcych, zatykacy, zafenij, pocžct, atd. Ješt
Hájek píše: prowazetz, aí také: clicefs, cžefky. U Augusly (1543) c, c, f, /f, z, ž,

již dobe iistanoweno. O

IV.

§. 24. Literatura.

Literatura toho Avéku zlatým nazwaného, jak množstwím knih tak obsahem jich a

zwlášt Cistotau a spráwností ei nad pedešlé wyniká. Chtjíce echowé užiti i ci-

zího umní owoce, piln se picitiowali o pekládání lat, a nmeckých knih do swého
jazyka, kterých wšak že mnoho bylo, brzo wíce peložených než pwodních spis do-

stali. K pwodním spisowatelm toho wku náležejí : Konác, Kulhén, Brykcí, Sixt z

Ottersdorfu, Hájek z Libocan, J. Augusta, Lomnický, Streyc, Weleslawína a j. K pe-
kladatelm lepším: Strannský (kterýž i skladatel jest), Worliný, Th. Hájek, Rešel,

Plácelj Huber, Kocýn, GUnterod, Berlika (Scipio). Znamenit prawí Sixt z Ottersdorfu

1) UKÁZKY PRAWOPISU.

j. Když dwa cžlowieky neb wijce, uelali komu
pych, a žeby toliko geden byl winijn nebo po-

hnán, Bude puhon zdwiien.

AV/esy 1536.

2. Kdožby pod Puohoneni, neb obeslánjm na ko-

lio plku vinil, a geg bil, aneb bjti chtl,

a z této wýtržnosti množe každý , skrze

wznellenij žalow^ti a winiti pied tijin Saudem,

od kteréhožby Saudu ten Phon neb obeslánij

wyíTUi. Práwa a zízeni zemská 15Í9.

3. Takto inagj pisahati k Swdomj Páni a AVlá-

dyky, kteij w Saudu Zemském, y také av

Dworském a komornjm sedagj, kdyzby se Cti,

a Hrdla, neb Gruntw dotýkalo. Neyprvvé se

má každý Twárj obrátiti proti AYychodu Slunce,

a na lllawe nic nemá mjti atd.

Prátca a Z,neiii zemská 156i.

4. Nezrodili gfme fe fami pro íebe toliko: ale

vvygilij nalleho na Swt, nékterey dijl žádagij

nálíy Pátelé, nékterey pak nalTe VVlast atd.

Tilular 1572.

5. Léta 1117 okolo nelTporu weliké zenié Iesc-
nij w Cžechách a we Wlaffých se zbauilo,

gemuž podobné nikdá Dýcháno nebylo, mno-
há flawíMiij zboilo, mijfty y Dlfta ipouvvra-

celo, a nuiožflwij Lidij zaijlilo.

YVelcsl. kal. hist. 157S.

6. Zeny Ihostegné wstate , slylTle hlas mfig

:

dcery bezpen sob pojnagjcý , vffima po-
zorfigte ei mé. Za mnohé dny a léta wi-

chrowány budete, o wy w bezpenosti bydljcý:

nebo pestane winobranj, a klizenj vrod ne-

pigde.

Bibli (brat.) Dii ctwrtý 1587.

7. Krásný a zpanilý Oblieg , znamenité Zbožj,

li tomu tla moc a fýla, k tm podobné wcy
gine wlTecky, w rychlofti pomjgegj : Ale fta-

tenj myíli inowé, rown gako Dufle nesmr-

tedlné zustawagj.

THulái- 1589.

8. Msýce Máge dne 14. Léta doteného, w
Praze narodil se krá/i Janowi z Alžbty Syn

prworozený, gcnuiž dáno gméno Wácslaw:

Msýce pak Ržijgna na Kiwoklát wezen, a

dán k ostjhánij Pánu Wylimowi Zagicowi:

odtud po nkolika letech do Prahy piwezen atd.

Diadochos Bart. Paprockého 1602.

9. A co ste tomu gelTt neporozumli , kterak

duíTe tch, ktejž násyln zmordowáni gsau,

na swé mordée, ktejž se gegich krwj zma-
zali , welikau hrfizu , strach a lekánj paullt-

gj atd.

Cyripaedia 1605.

10. Gakby mnoho platili k zachowánj prawého
IVábožcnrtwí Sfkoly a vmnj Litornj, to dobe
znal onen cbylrý a bezbožný Cýfa Julian,

od Wjry keflianfké pobhlec , kterýž prolo

Sfkoly kertíaníim zavvel atd.

Zalanshj o Pofliichacich s. Eir. 1613.
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>v pedmluwe na živvot P. N. J. K. „že za jolio \ví'ku (1547) každý tlaiti dáwá, co

mu tlu lihnvy pijde, bud to sebe chatrní-jsí. Prosí ledy wlastencw, aby radji dobré

staré knihy wedlé jeho píkladu w eský jazyk uwádli." Jazykozpylné uuhmií wzla-

howalo se sice ješt wíce na latinu, ku kteréž Collina, Donala, Alwara, Mehnu litona,

nejlepších tenkrát wdc užíwali, a z ásti na nminu, kteréž také wedlé latiny we

školách míslo dáwáno, ale již i také na ešliiui samotnau snažením Petra (izela a Be-

neše Optata (1533) dobropísemností opra\vilel, Matauše Benešowského (1577) prvvního

o slowozpytu eském spisowalele, wýbornélio Blahoslawa (f 1571) a Wawince z Nn-

dožer (1003) posledního a nejlepšího té periody grammatika. Iv srownání spusobíi

mluwení oský(;h a latinských slaužily mládeži sbírky jich z Terencia, Planta a z listíiw

Ciceronowých uinné. Mezi wšemi národy slowanskými echovvé prwní jsau, kteí

sebrání dnwtipných piípowídck aneb príslowí na swtlo wydali (Jakuba Srnce).

Slowníky menši i \vlší hned podlé abecedy, hned podlé pedmtu, nojwíce pro školní

mládež spoádané, ode dwau až do sedmi jazyk (Lodereker) zaujíinající, jsau wýborný

základ k ;uii»lnému národnímu slowái. Wácslaw Dasypus neb Dasypodius prwní sepsal

eskolalinský slowník. Weleslawína a Rešel zde Avynikají. Cena básnictwí nezwýšila

se mnoho nad pedešlý wk a wbec menší byla než prostomluvvy (prosy). Nedostá-

walo se sice náwodu k weršowání dokonalejšímu, ano již Blahoslaw (1560) theorii

zpéwu a prosodiky na asu založené wystawil, a w tom Benedikta z Nudožer (Gram.

1603) následowmka ml, jehož písn, 10 žalmíi (1606) Wácslaw Kleych w pedmluwe

na swij kancionál (1727) chwálí, že e jejich k melodii jest pimena, tak že, kde

se nota dlauží, tam i syllaba dlauhá jest. Jan Táborský na orloj radnice Staromstské

pt strof sappliických složil (1570) a Malauš Benešowský w g-rammatice swé (1577)

8 žalm hexametrem a pentametrem peložil. A wšak ostatní ást, mající od r, 1614

již i malý rvmowník, wždy ješt jen rýmu a pauhého potu syllab we werších hledla,

ani rhythmu, ani jazyku básníského starodáwních as nedosáhši, a mnohým, n. p.

Lomnickému lehkost a plynnost slohu odepíti se nemže. Zwlášl mezi duchownínu

písnmi nkteré, k. p. Streycowy, Zámrskcho a j. silau básnickau pedí, ano wbec
tento wk na zpwy duchowní ewangelík, katolík i brali-í welmi bohat jest, ehož

píinu w obyeji a dawu onoho wku hledati. Kancionály netoliko tištné, ale zwlášté

rukopisné welmi nákladné z toho wku nkteré se posud chowají n. p. w bibl. Pražské,

w Museum, w Králowé Hradci, Teplici a jinde. Swtských písní nic než nkteré po-

átky, historických wíce, mrawného wšak a nauného obsahu básní nejwíce se zacho-

walo: Dramatické hry nkteré sice weselé, a wšak nejwíce nábožné pi-edmty wysla-

wující od studujících obau universit tém každoron, a nejwíc latinsky, i)rovvozowány

býwaly. eským jazykem dán w r. 1567 u Jesuit: Sw, Wácslaw s welikau pochwa-

lau (w. Kwty 1844. . 20). R. 1582 wc stedu den sw. Bartolomje o poswcení

chrámu w Sobslawi recitowána byla Comoedia o Zuzan, w hrad, pi kteréž byl rytí

Jiík Wchynský se swau mnohau eládkau s ženskými a nnioho jiného lidu pes-

polního. LW. . Wela 1845, str. 374.] eské též byly: Wzkíšení Pán (1582), pe-

wrácení Sodomy a Gomorry (1586) atd. Satyra tém jen w cizí chlaub podagry

(1597) nás došla. Zábawných spis nowých nedostatek, tím wtší hojnost wážnjších.

Ze starých khissikú íiímských a eckých peloženy nkteré prosaické nn-awné a hislo-

rickc spisy z Plutarcha, Aristotela, Flavia, Xenophonla, Seneky a j. Historie swé pole

welmi rozšíila, netoliko o wlasti, ale i o jiných blízkých i dalekých, spoluwkých i

pedwkých národech, w politickém i církewním okrsku jednajíc, a wzlahujíc se na mí-

stopisy nkteré, ády nmišské, a na žiwotO|)isy památných osob, až i na piíhody lidské

wbec a na umní. Weleslawína a Paprocký welikau pilnost zde wynaložili. Kuthén
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prwní eskau historii w Ictoetný poádek iivvedl. Hájek pnvní obšírnau kroniku e-
skau sepsal, která a w innoliéni ohledu nedokonahí, posud lepší sebe w celosti nena-

lezla. Pídavvky k té kronice dílem lat. dílem esky psal p. z Hodejowa, kterýž ml
28 knéh rkp. obsahujících z ástky jeho wlastní, z ástky jiné spisy historické, ježto

dédicowé jeho podlé zpráwy Crugerowy a Balbinovvy do Hollandu zanesli! — Sixt z

Ottersdorfu sepsal památné dje 1. 1547. Bohuslaw Bílejowský historii církewní wy-
hotovvil, Kocín a Plácel o cizozemských djích psali. Podobné široko zasáhala známost

zem. Miiusterowa Cosmographia, ne pauhé peložení, wzdlatele swého zdrauí stála.

W. Lebeda prwní zempis králowstwí eského (1610) wydal. Wratislaw z Mitrowic,

Harant z Polžic, Preííat z Wlkánovva a jiní echy se zemmi wýchodními, jež sami

nawštíwili, seznámili. Rodopisy nkteré w rkp. posud zachowány jsau; k jiným zásoba

nalézá se porznu we spisech Paprockého, w kronice Hájkow a Beckowského, w Cos-

mologii a w Kalendái i polit, historii Weleslawíny atd. Ješt i w této dob toliko

zwláštní píbhy, a ty jen wojenské do swých nowináských list knhtiskai kladli, a

nikoliw se ani na msíce, ani na léta newázali, nýbrž jak se co pamti hodného pi-
hodilo, hned swým krajanm do rukau podáwali. Zwláštní a njaký píbh bu w mdi
a nebo vv dew wyrýti dali a na welikém archowním listu wytlaený a barwami okrá-

šlený na swtlo wydáwali, jako n. p. Petra Codicilla wyšetená a ohledaná kometa r.

1577. Zpráwa o komet, o moru w r. 1581. O utonutí w ece Moldaw nešastných

lidí atd. W r. 1597 cis. Rudolf II poádné msíné nowiny, kteréžby pí-íhody celého

msíce vv sob zawíraly, wydáwali poruil, a jistým tiskam swob. listu na to pro-

pjil. Dle toho Dan. Sedlanský po prwé ádné nowiny celého msíce Záí roku

1587 wydal. „Tak (dí on na lni stran) jakž jest podlé jisté wle J. M. C. a Oswíc.

knížete a P. Zbyka, arcib. Pražského naízeno, aby jistí Impressoi poádn spolu

každý msíc, a ne po rznu imprimowali." Po nm též Jií Jak. Daický r. 1598 ui-
nil, sebraw nowiny o zbhlých tehdy Aválených píhodách. A wšak od jiných po rznu
nowiny wydáwati nepestáno. Zwlášt o jich wydáwání starali se Sam. Ad. z Wele-

slawína (1618—20) Dan. K. z Karlsberku (téhož roku.) Filosofie eská wždy ješt

bez sauslawných náwod nosila se po cest žiwota, wyuujíc mrawm, spráw obecné,

whlasnosti ili oiiatrnosti dworské, powinnostem rodi a dítek obapolným, ano což

k podiwu na ten wk, i lowkoslowí (w spisu Wolkenberského). Poitástwí i n-
jaká stránka mictwí již wzdlawatele nalezly ; hwzdástwí kalendáem sice oi)rawe-

ným (1583) i w Cechách postaupilo, ate z mystického kalu, hadactwí, powr a prano-

slik wyplésti se nemohlo. Táž wada wíce mén pekážela zpytowání pi'írody. Ješt
wždy o kameni mudrcw a zlata dlání snno. Užitent-jší byl zetel obrácený na ho-

jitelné, pirozené i pálené wody, a na hospodái-stwí polní, i piwowárslwí. Lékaslwí
nalezlo pomcku w bylinái Mathiolow skrze Thadeáše Hájka peloženém. O zacho-

wání zdrawí dwa spisy, Koppa i Rancowia peloženy; o porodniclwí (babictwO nkteré
spisy wydány. Práwní knihy eské, morawské i slezské w auplnosti tištné, zawírají

zízení zemské, práwa mstská, manská, mincowní, horní, wýsady, snmy jak eské tak

morawské; o kancelastwí etkém mimo listy a [)ísma rozliná zwlášt wyuují titu-

láowé toho wku wydáwání. — tení a wzdláwám' písnui sw. wždy pokraowalo,
netoliko u bratí, kteíž Kralickau biblí (1579—1593) nesmrledlnau památku zslawili,

ale i u kališník a katolík, majícícii nkolikero wydání písma sw. obojího zákona, ano

i poádek a summu písem sw. we zwiáštních spisech, mimo nniohé ásti (k. p. Syracha)

na mnoze o sob tištné. Záhubná polemika o náboženstwí wždy ješt hojné plody

wynášela; katolíci, kališníci, luteráni, brati-í tu hned Avyznání swé wíry králm po-
dáwali, tu hned jedni proti druhým polem táhli, swáíce se o tlo a krcw Ivr. P. w
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swátosli olláí-ní, o podáwání též swátosti dílkiím, o cíikwi, o bezženslwí knžském attl.

Naproti tcimii i pasléiské, wýkladiié a nirawné bolioslowí wyiiowáním o služobnosfech

nrkfwiuili. wyswéllowáním mnohých íáslck písma sw. obojího zákona, wo zwhišlních

wvkhitli'ili, poslilhu-h a kázáních lid wzdhiwalo, slohem práwe enickým a jazykem

istým, o emž se preswédili snadno nahlédnaucímu w postillu Baworowského, Zámrského

a j. Též nkterá kázaní pohi-ební jak pro sloli, lak pro historický ohled dležitá nás

došla. Mezi sw. Otci Isidor, Zlatoústý, Cyj)iian, lynatins, elio weliký a j. zwlášte pak

sw. Aug-uslin Cechy skrze llumae wzdi^láwali u wíre a w mrawích. Konené ke wzbu-

zení a cwicní pobožnosti netoliko legendy a passionaly ale i mnohé kesanské mrawné

a modlitebné spisy slaužily.

V.

S p i s o w é oddlení I w r t é Ii o.

A. SLOWESNOST.

a) Jazyk.

1. S 1 a ii i Iv á .

1. Slabiká eský a jiní kesfanskélio ná-

božeiislwí poíiilkowe, kterýmžto wcem dítky

kiesfanskc liiied z mladosti iiteny býti mají
;

w Prostjowe skrze Jana Giinlhera 1547 w
8. men. Opéf w Praze u Matje Pardubského

w 8. (okol. 1613) w Litomyšli 1728, w 8.

s weršiky : „Milý žáku, uc se rád, budeš míti

penz káJ "

2. Syllabikáh., abeceda iiguruí neb obrazní

1567 w 8.

3. Scnientiae Salomonis generalíores dc bo-

iiis moribiis ctc. Propowdní .Šalomiínowa

hlawnjši o doltrých mrawicli, vybrána z knih

pislowí, a pedznamenána titulemi, a aby pro-

spíwali mnozi w dobrém umni, wydané skrz

Wácslawa Postliuma Bydžowskélio. (Na konci).

Wylištno w Sf. m. Pražském u .lirilio Daic-
kého ald. 1570 w 8. list 39.

Jest to knížka pro dílky, obsahující slabiká, k
ni-niiiž |)i|)oieny jsau wýtaliy z písiowí Satoin;Mi-

iii)\vÝ( h latinsky a esky.

2. D o b r o p í s e m n o s t.

4. Isafjoíjicun, jenž jííst uwcdeni každému
poiiniijiciinii se uíiti psáti. Wylištno skrze

Pytlíka z Uwoišf, a dokonáno w Námšti I.

P. 1535, w 8. W Prosléjow u .1. Giinthera

154*5, w 8. 76 lislií pod lit. knížky poetní
na rozliné kaup w now wyt. Pitom kterak

jeden kažrlý niirn ísli a psáti uili má. W
Praze u Daickébo 1589, w 8. Jest lo do-
bropisemnosl, spoji nás uwedcním k poetnímu
umni od BEX. Ul' I.VTA a PTKA GZELA.

3. M 1 u w n i c e.

a) eské ei,

5. eská Granimafika sedmerau stránku w
sob obsahující. W Námšti 1533, w 8. Po-

lom w Praze wydána od Wácsl. Pbílomalesa u

Jana Daickébo 1588, od Ji. Plachého taniže

u Sím. Lewy. 1643, w 8.

Skladatelé jsau : BENEŠ 01'TÁT a PETR GZEL.
Oni spojiwše úsilí swé w preiožciií now. zákona
(vv Námšti 1533.), prvvní prnwiclelný spiisob psanf

ustanowili. AA' ástce, kterauž etymologii nazwalí,

pednášejí skladiiu (syntax) wšecli ástek ei, a

ukazují \v luuohých |iíkladech prawé a neprawé
spojení. O skloowání jmen a asowání slowcs,

o poblawí jmen a jiných ástkách nejednali, neb se

jim to pro rozené Cechy nepotebné zdálo.

6. «IM0NA HÁJKA Tabula de proprielale

participiornm el eorum discrimine juxla geners,

numeros et lempora. 1547.

7. JAN líl.AIIO.SI.AW sepsal grammaUku
eskau, která sice nikdy tištna nebyla, ale we
školách bratrských se pednášela.

8. Nicolai (Geor(iii) Grammatica bohemíca

(cnm canlibus sacrís legibus et civilate morm
l)ohcmice, latine et germanice) Pragae Joan.

Gilinský 1569, w 8. (^Cerroni).

9. Graiinmifica Bohemica etc. Grammalika

eská milownikíim téhož jazyka welmi užitená,

od knze MATAUSE UEXKŠOWSKÉIIO,
w Praze n Jiíka Daickébo 1577, w 8.

To jest prwuí poádná, a jen skloowání jmen
a slowes olisahující <rraininalika, kteran spisowatel

pipsal králi Hndoifowi II, ine mu w pípisu la-

tinském niHJji, že pomocí eského jazyka nad we-
likým siowansk<in národem bu on neb nkterý
z bratruw jeho l>ude pauowali moci.

10. ilrammaticae liokemivue ad leges natu-

ralis melh(»di coníormalae et nolis numerisque

illnstralae ac distinclae, libri dno, Anctore Lau-

renlio M'DOZEUL\0. Pragae 1603, w 8.
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Jedna z lujlepsích grainmatik až do našich rasu

wyšlýcli.

P) Lalinské ei.

11. JSicol. Peroffi Ubellus (jrnmmatices c\im

inlerjirelalione verboruiii hohcmica. Lipsiae 1330.

4. et 1535. ib.

12. Elementa latinae, bocmicae ac geriiia-

nicae linguae. Olomucii 1551 apud Joan. Gun-

leriiin.

13. M. MATTHAEI COLLíXI a Choleiina

Grammalica latina cum exeniplis ct signilic. Bo-

hem. Pragae typis Thomae Milis et Joannis

Capri 15G4. 8.

Pipojena k ní lahula Sim. Hajka (w. nuin. 6.)

14. Aelii Doiiafi de ocfo parlibus oratíonis

metliodus (piaeslionibus puerilihiis undique col-

leclis illiislrata per Leonhaidiun Culmannum

Crailslieymensem. Pragae apud Georg. Jaco-

hidem Daczicensem 1572, 8. apud Georg. Ki-

grinum, 1575, 8. apud Melanlrich ab Aveiitiuo

15(58, 1569, 1580. 8.

Drachowský cituje tuto graniinatiku jako ceskau,

na str. 132, a z nho Jandyt. Apud Georg. Jac.

Daczicenseni, 1598, 8. ale jest wlastn latin uící.

Pak : Donat exponovvaný. — Donati elementa de
etynioiogia partiiiin oratione, cum interpretatione

hohemica. Oionuicii 1567, konen tamže excud.

Nícol. Hradecký 1638, 8. min.

15. Principia s. Rudimenta Grammaticae ex

Inslitutionibus Emanuelis Alvari e Soc. J. pro

usu Tyronum latinitatis excerpta. 1575 (s. 1.)

Potom w Brn 1712, 8. Pragae 1724, 8. et 1729,
a w Brn 1744 cum editione prima (1575) accu-
rate collata. Posléze Pragae apud S. Clementem.
1752, w 8. Pak Editio nova juxta primam anni

1572 (sic) una cum formis linguae bohemicae, 144
pag. Olomucii typ. Hirnlianae viduae 1764, 8. (u p.

Boka.)
16. We školách pod obojí užíwána byla:

Grammalica Philippo-Ramea. 8. w. Voigt. Acl.

Lit. T. 1. 327.

17. PhiUppi Melanchfonis Grammalica la-

tina, accesserunt praeter explicationem quorun-

dam vocabulorum Bohemicam annolaliones etc.

Pragae typis Georg. Nigriui. 1575, 8. Melan-

trich 1580.

18. Elemenla declinationum et conjiiga-

tionnm pro classe uHima etc. Pragae typis

Schumanianis An. 1616, 8.

Jest dle nawržení Peírn Codicilla z Tulechowa
lat. Grammat. pro poslední tídu s eskými a nm.
píklady. U ní jest Vocabularium malé.

4) S 1 o w o z p y 1.

Id. Knižka slow eských wyložených, od-

kud swj poátek máji. Od kiiezc Mat. Philo-

noma ald. 1587, 8.

Jest zkauška slowozpytná IMAT. BE^KŠOUSIiÉ-
HO, na onen as dosti chwalitebná. l'\\odí nklerá
ruská slowce.

20. W asopisech. Zdali eši ili Cechovcé?

od r. 1602. Wiz Nowiny pri Kwtech 1843
str. 48.

5) S pil soby mluwení, rozmluwy.

21. Nauenie krállié obojí ei, nmecké a

eské, uili se ísti i mluwíli Cechuom n-
mecky, a Nnicóm esky. Eyn kurcze Ynder-

weisung beyder Sprach elc. w Plzni u J. Pekka

1531, w 8. listu 18.

Potom welmi asto se tiskla, ano až posud tiskne,

jako: 1548 w Prostjow u (iiintera \v 8. Pak
s titulem: Knížka w eském a nm. jazvku atd.

1567, 1577, 1603 w Prazi- u dd. Weie.šl. 1G14.
w Olomauci u .Mik. Hradeckého; 1740 a 1764 w
Praze u Jauerniclia. Pipojena: Zpráwa zwláštnosti
nkterých liter, kterak w obojí ei úpln wyslo-
wené býti mají. Ein Unterrichtung der Eigenschalt
etlicher Buchslaben etc.

22. OXOEJE IvLATOWSKÉllO knižka

AV eském a nmeckém jazyku složená, kterakby

ech nmecky a Nmec esky ísli
,

psáti a

mluwiti uili se ml. VV Praze. Netolický, w
8. 1540, 1551; w Holomauci 1564, w Praze

1567, 1577, 1578, 1590, w 8. (u Barlol.

Netolického) 1597, 1603, 1631, w Hol. 1014,

1641, w Kutné Hoe 1642, wždy av 8.

Kniha ta sestáwá ze 42 rozmlauwání nmeckých
a eských, kterých sedm prwních jedná o Avyslo-

wení a skloiiowání, ostatních 35 o Avšelijakých

pedmtech.
23. Diaíogi piteriles etc. RozmlauAváni d-

tinská obsahující av sob slowa AAcí domácích

obyejirejších. (Ddic. Vincent insINIAKOWlNUS
Nobil. Henrico, Joanni et Sigismundo Viti Fla-

viani a Rollendorf filiis, discipulis suis.) Pragae

Georg. Nigr. 1579. 8. 6 arch.

24. PAWLA WORLlt ^ÉIIO Elegaiilissi-

mae colloquiorum formulae ex Terenlio elc.

SpQsoby inluAveni z TerencoAAých komedií k

prospchu mládeže esky a nmecky Avyswt-

lené
;
pak praAvidla k žiwola naA>edení ctnost-

nému z týchž komedií Avytažená, y>' Prostjow
u J. Giinlbera 1550 av 8.

25. E/eganliarum Teren fii et P/aiiti a G.

Fabricio collectarum interpretalio hohemica.

Pragae 1589, 8. sir. 411 mimo ddic, a re-

gistr. 12 listfi.

Jsau to mluwení spfisoi)o\vé, kteréž jistý Fabri-

rius z Clicmnic z Planta a Terencia Avybraw, pod
jisté nadpisy uwcdl, jako: saliitandi, adeundi, gra-

lulaudi etc. Iv tm pidáno eské AvvsAAtlení od
Dan. ADAMA Z UELESl.AWÍXA.

26. Eleijantiarum puerilium ex M. Tullii Ci-

cerunis epislolis libri Ires Collecli a Georg.

Fabricio Cheni. et nunc demum expositionc ho-

hemica illusirali, Pragae typis Jlelanlrich 15SI

51. Dan. Ad. a WeleslaAvina An. 1589 av 8.

sir. 276 mimo pipiš a ngisl. 16 listu.

9
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6) P í s 1 o w i.

27. INIATKJE TKKWKXKV a iu'jmcno\va-

iielio, obau bralíi ieskýcli, sbírka pnsloirí. Hkp.

z 2 |)i)lt)\vice XVI slol. Tištny jsau nv Oas.

ÍIus. 1829 IV. 39.

28. Knížka rozliíných maudroslí a pkných

pnshtrí l.í()7 >v 8. w OloiníMici ii .1. Giliitoa.

29. JAKUBA SH\l"E Divteria sen pro-

rerbia Boheiuica ad plirasiin latiiioruin atiomo-

(iiila alque per ceiiliirias qiioiKlam in iisiiin

scliolae privalae dislribiila. Pragae apiid Gcorg.

Nígrimim 1582, 8. lež 1590 >v 8. 1599, 8.

1082, 12.

Miílr Jakub Srnec z Warwažoua k užitku swých

urcncuw sel)riil tchto pííslowi S(M) zauplna. a

rtwrléhn sta 5 desetin, kteréž on latinsky wyswt-
liije. Po tetí je wydal Frant. OiuUvj Honuj pod

lilideni : Píslowí eská, aneb Adagla iJolieniica. w
Praze 170"). w 12. lépeji srowuaná ille alieeedy,

a z knih i z obyeje rozumožená, k jieliž Avyswt-

leni po kratikéni \\)khidu eskéni nejwíee toliko

jedno latinské jtiíslowí z nuiohýcb Srncem ])olo-

ienyeh uwodí. Po twrlé: Ceskýeb piíslowí sbír-

ka, "po wvdání M. .lak. Srnce a Fr. Ond. Horného

w now rozmnožená od Josefa Dobioirslulio a An-

tonína 1'išelihu. \\ Praze nákladem J. llerle 1S04.

w 8. str. 96. Pan Boek uwádí wydáui r. 1590

w 8. a 1682 w Praze w 12.

7) S I o \v n í k y.

30. Lexicon symphonum^ quo qualuor lin-

guaruin Europae familiariiin ,
graecae scilicet,

lal. gerniaiiicac et slavonicae ^vlastn eské)

concordia coiisoiianliaqueiudicalur. Basileae 1537,

rozmnožen 15 14.

SKÍMIM) IIRLBÝ z Jelení, skladatel toho slow-

níku, 7 archu silného, srownal 292 slowee we
w.šech tyech jazycích: 107 lat. nm. eských;
65 lat. ieVk. eských; 56 nm. ieck. eských; 263

lat. nmeckých, 117 nm. eckých; 352 eck. la-

tinských, z kterVch owšcm weliká ást sem ^vlastn

nenáieží, jelikož z jedné ei do druhé pe.šla n. p.

<lyyf).i>s. angelus. njíel, ansfel etc. \V jiných ana-

logie patrná jest n. p. acetum, ocet, Essig, of os' atd.

31. Lingnarum clirisliani orbis principm no-

menchUor lalinae, bolieniicac, aileinanicae, galli-

cae, iiispaiiicae el ilalicae, aulbore Cornelio

Valerio Ullrajeclino [u p. dek. Ziejílera cxcmpl.]

32. QtiiiKjite liiiguariiin Vucahniarins^ Lat.,

Hal., Gal!., Bohem., AUenianicac, ^o^mb. 1531

we 4.

33. PETRA CODICILLA Vokabnldr la-

tinský, eský a nmeeký w Praze u Jana Hada

151(5. 1550, 15G0 >v8. u Mclanlr. w 8. 1575
>> ydáním Pawia Pressia >v Praze u Jii'. Nigrina

1582, 15K7.

Polt »í pi trranunalicp fn\un. 18.) r. 1616 s nad-
])iseiM : Vokabidá \v uo^v sprawený a rozšíený
(lat. csk> . nm.) Vo( aliularium Trilliiigue pro usu
scholarum »lilií,'culer et aiciMiile editiuu. l\unc vcro
tertia editione nudlis in locis haud mediocri voca-
bulonnn accessione anetuni atque locupletatum M.

Petrus Codicillus ad pnerum tertiae classis. Pragae
typis Schumanianis. Potom Prajrae typis Car. Ge-
abek. 8 sir. 21. \\ Olomauci n Mik. Hradeckého
1636 n J. Jos. Kiliána, 1689. Pragae typis Adalb.

Georgii Konias 1701 mal. 8. a 1705 w 12. (lat. a

esky.) \V Praze u Wolf. Mickerta (s nm.) 1723.

w >Vratisla\vi 1710. typis rni\ersilalis. W Olom.
u T. Ant. Ilirnle MWS. u wdowy jeho 1766, pak
W Praze bez roku u Hosenmiillera.

31. THOMAE HESCíIELll Dictionarium

latinobobeinicum in usm et gratiam studiosae

juvenliilis Bobeniicae e.v Peti Dasijpodii Dic-

tionario . . . concinnatum. Accesscrunt cx eodem

noniiiia loconini, et ainnium in Germania et alia

quaedani elc. Olomucii apud Joan. Gunicrum

15G0 \ve 1. silný 4 abecedy. Druhá ást: Dic-

tionarium bohemico-latinum etc. ib. 1562 we 4.

Slowník tento podlé koenu srownaný, na onen

as welmi dobrý byl; slowa eská s latinskými dt)-

be se srownáNNaií, a asto jich \více |)od jedním

stojí. Druhému dílu by lepšího poádku žádali bylo,

n. p. rez (rubigo) slojí díwe, nežli registra atd.

35. Noinenvfatiira sex liiKiuarum, Latinae,

Italieae, Gallicae, Boliemicae, llungaricae ct Ger-

manicac; lingua autem Ihingarica novíter ac-

cessit cum lalinarum dictionum quam plurima-

nim, quae prius dcpravatae erant, restilutione.

Per Gabrielem Pannonium Pestinum. Viennae

Austriae e.\ oll"icina Caspari Stauchoferi 1561,

1568, 8.

36. Dictionarium linguae lalinae ex magiio

Basilii Fabri Ihesauro collectuin atque concin-

natum, in quo praeter inslruclissintam supellec-

lilem verborum, locutionuin et sententiarum in-

lerprctatio bobemica addita esl, nota, usitata et

perspicua , . . studio et opera lAI. DANIELI}!*

ADAMI Prageni. Pragae typis G. Melanlricbi

ab Avcnlino 1579, 4. (5 abeced a 5 arcbflw).

37. W.VC8LAW l)A,SVI»U,S jinak Dasypo-

diiis: Dictionarium latiiio-bobemicum elc. 1581?
Tento slowá potom w hrakow a AVaršawé pe-

lištn byl s promnau eštiny do polského jazyka.

38. Nomenclalor omnium rerum propria ne-

mina tribus linguis, latina, bojcmica et germa-

nica explicata conliiiens, ex Iladriano Junio Me-

dico excerplus et pro usu scholarum bojemi-

carum editus. (Dan. Ad. VVELESLAWINA)
Prai-ae 1586, 8. str. 557.
Bozdlen jest na dvv ástky, z nichž prvvní 23,

druhá 13 rubrik, a z tch nkteré wíce oddlení
obsahují. Má lo nepohodlí, že se každé slowo déle

hledati musí, než kdyby wšecka podlé abecedy

srouiiána byla ; n. [». chtje najíti branchiae (pleylwy)

hledati musí Piscium partes. Mnohá slowee latin-

ská nepeložena zíislala n. p. melanurus (ryba).

39. Sylvu (piadrifinyuis, vocabulorum el plira-

sium boliemicae, lalinae, graecae et geiinanicae

linguae. Adjcclus esl lociipletíssimus index vociim

geiinanicarum. Opera el impensis M. Dan. Adam.

a WIOKE.SLAVLV.V 1598, we 4. listii 279,

mimo pedml. a regislíik (49 lisl). též w
Praze 1683, w 8.
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Na mdli íMikuhiše Albertn z Kaménku wzal soli

za wzor Sylvám Syiionymicam quinqiielinffiiem M.

Heifrici Emmtlii, s tím rozdílem, žo na míst he-

brejského a francauzského položil eský jazyk.

40. Nomenclalor quadrilinguis omnium rcrum,

qiiae iii probalis omniuni doctrinaruni auctoribiis

inveniunliir, apellaliones. In qiialnor classes di-

stinclus: dc Deo, natnra, hornin, artibus. In

fine Indices copiosissimi bohemicus et lalinus,

1598, we 4. od M. Dan. A. z WELESLAWÍXA.
Jest to jako doplnní Sylvae qiiadrilingiiis ; ob-

sahuje toliko jména wécí. Rozdílno jest od mim.

38, akoli toho w pozdjším užito. W starším la-

tinská slona, vv tomto eská z pedu stojí.

41. Dicfionarmm Septem diversanun linfjua-

ruiii, videiicet lat. ilal. dalmaticae, boliemicae,

genn. et buiigaricae, una cum cujuslibet linguae

registre sivé reperlorio vernaculo a Petro Lo~

dereker Pragae, (1605) we 4.

Jest toliko vokabulá.

42. Dictionarium nomiiium rerborumque se-

cundum accidenlia Grammatices latinae dige-

stom, addita iiiterpretatione germanica, polo-

nica, bohemica , mandante inclyto Senátu Vra-

tislaviensi pro scholis potissimum Vratislavien-

sibus coníectum. Breslae typis Georg. Bau-

manni , sunHibus Davidis Miilleri , bibliopolae

Vratislaviensis. A. Ch. 1620, 8 min.

b) NáiDody (IheorieJ.

a) H 11 d b a.

43. Muzika, to jest zpráwa k zpíwání ná-

ležitá, wšechnm zpwiun se uili žádostiwým

ku požitku ode mne JANA JOSQUIXA ja-

zykem eským wydána, w Olomauci 1551 w 8.

Pak w Prostjow 1561, w 8.

Pipiš Riiiislrátowi Karlowi a Adamowi Krajíóm
z Krajku iia Mladé Boleslavvi bratím wlastním. Prw-
níh tí archinv zachowáno w Museum.

44. Muzika, to jest knížka zpéwákm nále-

žité zpráwy \v sob zawírající. Sepsána jazy-

kem eským k žádosti nkterých dobrých pi-á-

lel. A wytištna nejprwe' le'ta pán 1558 w
Olomauci. Nyní znowu piln skorrigowaná a

wytištna.
Pidány jsau regule a nauení potebná kantorí;im

i písní skladatclim (iiez roku a místa). Pod ped-
mluvvau podepsal se JAIV BLAHOSLAW 1560. Na
konci 1. oddlení w inoiinyraru jsau riizuo psány
litery D . . in insula Ilorlensi 1569, 96 lisli, (192
str.) w H. Sloh lé knihy wýborný, a ona prwuí
prosodie asomriié Iheorii obsahuje.

í^) B ý m o ^^ n i k.

45. Pauli ernoviceni Vocabularium rhyt-

mico-bohcmicum Pragae. Sam. Ad. Welesl. 1614.

w 8. Po druhé Pragae et Viennae u .1. F. z

Schónfelda 1783. 8.

c) Básn.
u) D u c h o w n í.

1) Písn nábožné, žalmy.

46. Písiiiikij welmi pkné a piMkladné na
nedlní tení do roka. Též o swalých — zno-

wa tištné a oprawené 1529. (Na konci): W
Plzni u Jana Pekka léta 1529 w 8. A— Pviii.

47. Písniky kesanské ke cti a chwále boží

z mnohých jiných sebrané i w now složené

pes celý rok, a mnohé jiné obecné. (Ku kon-
ci) : A tak se dokonáwají písn podlé poádku
asu . . . wytišlny pi s\v. Bartolomji léta

1530. Kašpar in moiite Liliorum w 8.

48. Kancionál. W Mladé Boleslawi w 8. r.

1531.

49. Písn duchotcní (s notami hudebními)

rkp. w Museum na pap, we 4.

50. Rorate obdlaužní. W Mladé Boleshnvi

1535 we 4. (Index).

51. Pandekty aneb swatých pieseí starého i

nowého swdectvvie od Oltona sepsaných XII

knh 1537 w 8. rkp.

52. Psalmowé a písn Dawida krále w Israeli,

a pri tch nkteraké jiných swatých z písma

židowského w jazyk latinský , a z toho dále

w eskau e w now penesené a wyložené

s pedmluwau M. TOMÁŠE Z JAWOICE.
Dokonáno a wytlaceno w Starém mst Pr.

ten lwrtek p-ed božím wstanpeníni I. p. 1538

u Pawla Sewerina w 8. Piipsána p. Janowi z

Pernšteina.

53. Písn roní s drobným písmem 1539,

8. (Index.)

54. Rkp. we. bibl. XVII. F. 3. we 4. z

XVI stol. [Dies ille etc] Poíná: Když len

pijde pehrozný den, w popel obrátí swl m e-

škeren, toE swdí Sybilla s Dawidem atd. —
Pašije s notami [k deklamowání w kostele na

kwtnau nedli, jakožto zde onde posud oby-

ej]. — Pipiš nkterých pocátkii, i celých pí-

sní w XVI stol. I. p. 1534: mezi nimi staré:

Pán bh wšemohúcí wstal , z mrtwých žádiící

atd. Ježíši Kriste wstal jsi, nám piMkUul dal

jsi atd.

55. JAN TÁBORSKÝ léta 1542, když

byl mor wcliký, složil tyto werše. fol.

56. Písn... kancionál. W Normberce 1544.

57. Gradiiahj neb Kancionály rkp. kostelní.

fi) Kaiícioiitil lol. rkp. listu 304 od r. 1356 —
1.^)70 od rozliných riik psaný, u p. far. Krolunisa

I
titul a 3 listy wyezáuy]. Prwní zpw poíná

:

„Wšemohúcí ote, wný stwoileli wšecli wcí."
Xlý zpw o mistru Jano«i poíná: ,.Kyrie hod

slawný i)ainalujem wcsele." Po tení o Zaclicuso-

wi podepsán: Zozachyášek 1537.

/)) Uradiial i'\\wA božích eského Brodu od r.

1557. Rkp. necelý na perg. We. bild. .\ Vil. B. 'JO.

Díl letní 1560 s obraz, a notami hudebními we.
bibl. WH. A. 31.

9"-
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c) Tiplichi/ kancionál (s olirast. n not.) I. dil sir.

62í>. II. díl stniii 5<í2 silný rliowá so tiiiii w líui-

nici, zíiwiinjf písn od r. ir»(50 n poloniních let.

(I) lúintiuiKil H Jana Táborského nikiiii Sliiljc

Pftky /. Ixliitow n!i perg. (s ohr. a nol.)ir)6l. >N o.

hihl.XMI. A. -10.

^ hancioiu na wol. fol. perg. Býwal w koslole

Prii/skiin u sir. híiíe. >yní u hiltl. dworskó Wí-
ílfnské. klcrá jej r. ITIH) kinipilii. (^ii konci psá-

no:) Tento Gradual esky (iokonán jest tii stedu
pied pnniHtkan slnwnaii \^s(aupení I*. Krista na nehe

skrze mne Adama Ko/.ihabu z Kozmaroxva lótí*^.

IVa listu K. 8. slojí: Tito weršowé složeni jsau od

I T Z h. pak werše sapphieké l)\'li majieí : 1 ktož

množ hodné krále nebeského slušn podobn wy-
ehwálili jeho z tch dobrodiní, kteréžto nám iní
wždyeky i nyní ald.

f) Gradmtl neb ^h^vály božské. ISákliideni purk-
mistra a raddy ^vší olcv Pmíské. Prací Laurence
Milnara jinak Kepelky z Malé Sírany skrze Kan-
tora mšfana 1572 na perg. \Ae. bibl. XMI. A. H.

g) Grád. od Johiilm í«7.7c /(«/•»', sauseda Star. M-
sta, w osad sw. Kíže 1571 (s obr. a noLj >> e.
bibl. XMI. B. 21.

hj (iradiial a roi-átc, kteréž literákim h'a^liinl-

ským darowal p. AVácsIaw Diblíka l')Rl (s obr. a

not.) perff. \\ bibl. we. XXII. A. 3f^.

ij (Irnd. kíipl sir. Lni-ara na Xow. Mstó skrze

Jana Kantora slar.šiho 1574 díl II. fot. (s obr. a not.)

» e. bil. XMI. A. 39.

k) Pisné chtcal boíich nákladem p. Magdaleny od

Zlaté Hwzdy, mstky Star. Msta 1576 skrze Jana

Kantora starého (na perg.) We. bibl. XVII. A. 41.

1) Kane. if 4 dilvch^ prwní adwenlní. druhý na
nedle po sw. Trojici, tetí postní a welikononí,
twrlý o wsech s^valých 15S6. likp. fol. 4 swaz.

we. bibl. XVII. B. 7. Prwní píse adwenlní poí-
ná : ,.Xawšlw wykupileli lidský" 1. 1585 sepsaný.

m) Tento Gradual jest obnowen.. oslaráním Ji-

ího Horáka a Jiího Pasoirshi-ito I. p. 1650 (ne-
celý) we. bibl. XMI. B. 19.

n) Jinv na slavnosti a swálkv wýrocní díl I. fol.

tami XVil. A 32.

o) Jiný taniž in fol. XVn. B. S. Opt jinv

pj na rorále b. r. XVH. C. 12, též XVIÍ. D. 27.

necelý [Prirui piseii : Prolom pane nebesa ald. ISa

pondlek : Mnozí sprauedli\\ i proroci atd.)

qj Kancionál hrálnníhriidvikij w rk|). vydaný
od J. 11. Pospíšila 1823 pod jménem: Horale ne-
boli weselé a radostné zpwy adxventní o wllení
pána a spas. n. J. Kr. w peistý živ\ ot Marie panny
fol. str. 1R4. í) poádné nol rozdlení postaral se

p. Folkert. Pak bez nol podjiiuMiem: Rorální zp-
WT z XV (?) století od Wác. Pšiny kanowníka
at. w I'raze 1837 w 8. tiskem J. Pospíšila. |\Viz

pednd. w as. theol. 1837 str. 518.]

r) Clirvdimskij kancionál eský. [Jiný lam la-

tinský od 1. 1J30J psán r. 1570- 'l 598 byl 338 li-

íl archowých silný, z nichž 40 listíi missionái
Jesuitští wy ezali. j>Viz další zpráwu w Kwlech
pil. 1843 .str. 95.]

fj \y Aíurm hiidiotr kancionál od r. 1586 psa-
ný nn tlustém pa|iíie. 555 listu, z uiihž mnoho li-

st •.' prosted a wzadu wytrháno.
I) U Tiihinlrírli kane. eský.
II) \V Mladé Bole>lawi.
ir/ W Police.

x) \\ rá.-lawi.

yj W Cerhlieích (1587).

iJ (iradiial n. Knn. s malbami rkp. z XVI stol.

w radním dom m. Lilomyilr.

tta) Item msta Jemnice na Moraw zXVIwku.
A^' mtis. Mor.

58. Kancionál eshý. Pisn roeni, kteréž se

zpiwají pi wšeeb shiwnosloh celého roku.

Pitom o iiesmrtedlnosli ílowka. O pohbu
mrlwýcli, o dui saiidném , a jiné písiié mnohé
obecné. I na obzwlášini asy dne a noci. Tc'ž

laké nékleré na e|)išl()ly a leni nedlní. W
Olomanci ii Jana Giinliiera 1559, (dle Indexu

1530) w 8. Pak w Olomanci u ddic Fr.

Milclilhaiera 159G, we 4, w Brn 1097. W
Olom. 1701, w Brné 1708.

59. Pisn bi-atra J.ANA AUGUSTY, klc-

T&A dlal we wézení 1562 w 8. (Hkp. \^'íd.

bibl. dworské num. 1273).

60. Kl-1IMEM'A BOSÁKA pisnikij ti i

o wrchnosli, o i.^^liwéin utrhání, o ženách Isli-

wých 1563 w 16.

6 1 . Píseii na spfisob modlitby proti Turku

1566 w 8.

62. Pisn ?rj/;'0('7í latin, a esky wyt. 1564.

w Praze u Jana Kantora.

63. Písnikij kresfanské, s melodiemi noto-

wanými, od JAi\A SOBSLAWŠKÉHO 1568
w Praze,

64. JAXA SYLWÁNA a) Písn notcé na

sedm žalm kajících i jiné žalmy, >v Praze m'

8. 1571, pak 1578 w 8. [CerroniJ 6; ^oli nie

langere. Píse 1590 (Index).

65. JANA ULAIIOSLAVVA Ewangelia a

nebo tlení swatá, kteráž slowau pašije. Beci

nkteré prorocké a j)reí'aci obyejné, to jest

:

zpwowé k swláštnim hodm weyronim ná-

ležití w now zprawcni a wytištni I. 1571

fol. (s notami) list 44 w Námšti. Též rkp.

we. bibl. LIV. A. 41.

66. JAKUBA KUXWALDSKÉIIO pisni

chwal božských k slawnosteni a památkám •wey-

ronim i nedlním pináležející. Též na ewan-

gelia a epištoly nedlní i swátení pes celý

rok i jiné mnohé písn z písem swalých shro-

máždné a složené w Olomauci 1572, we 4.

(w Inde.xu sir. 133) item 1576 fol. lamž u

Jana Oliwetskélio. Téhož nešpor eský, složený

z žalmuw DaAvida sw. a písni k témuž nále-

žitých 1576 u Jana Oliwetsk.

67. JAXA WORIJCXÉHO íaná sw.

Dawida, z lat. -ei peložený, a na werše w
rytmy jedenácti syllab jest složený, s pilností

skorrigowaný, pi konci pidány jsau písniky

z zákona božího pi slawnostech roních, pak

i hymny t. j. písn clnval božích w jazyk e-
ský peložené. W Praze 1572 fol. u Ji. Me-

lant. z Awenl. Též rkp. we. bibl. XVII. Cil.
68. Pisn durkotrní cirntKjeliké z gniiilu a

základu písem sw. složené 1572. we 4. (Inde.v).

69. Pisn na etranfjetia a epišlolij nedlní

i památek jiných ald. od knze Walenl. SU-
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BÁRA Landskronskélio. W rkp. od r. ir)72

jiný rkp. 1578 [ii p. Celakowskelio]; lež fol.

\v Museum num. 362 od r. 1587. Tišlény w
Praze r. 1613 w 12.

70. Pisnikij ducíiowní zawírající w sob
pobožné nauení, klerakby jedenkaždý kcsCan-

ský lowk na swl chwalitebn wedlé wle
boží ži>v býti mobl. W Starctn msl Praž-

ském u Jiíka erného 1. 1574 \v 8. 78. sir.

W now wydané 1602 (bez místa).

Pelcel myslil, že Záworka skladatel jest.

71. JAXA ŠKORN i Frymburku knížka

písní a eliwal božských na každý den w tcm-

dni. W Praze 1575, 1580 w 12.

72. Kancionál eský : Písn chwaí božských

celého roku, w 8. 1575, 1600 (Ind.).

73. Graduale in usm Missae lat. et fpar-

tim) boh. cum nolis musicis. Rkp. 1577 fol.

Vol. 3. We. bibl. XI. B. 1.

Jsau to nkteré eské zpwy, a sice w 1. a 2.

swazku a) Jesu Kriste wykn])iteli, jenžs wstal z

mrtvvých ráno w nedli, utšil jsi swé vverné z do-
broty nesmierné ald. Secinuln pnrs: Otce syna du-
cha swatélio ciuvalniež wšiekni z srdce prawého
atd. W III. swazku: aj Tento pieslawný den po-
ctiwosti každé jest lioden , w nmž p. bíili nad
peklem swítziw nebesy Aviádne. — Ai obnowení
wšelikého stwoení tento as nyní ukazujef po swém
zimním umrtwení nám budúcí vvzkiíšení. Allel. //)

Wesel se této chwíle lidské pokolení slawíc pa-
mátku míle den božího wzkiíšeníX bydlíme w ra-

dosti, c^ Bože ote sesliž nám nyní ducha swatého,
af on nám otewe sám prawdu zákona tvvého atd.

74. Jana GRYLLA z Gryllowa a) Písn
noicé- dw w Praze u er. fol. 1578. b) Ke
jménu Lorence Mostníka z Ništice. Píseii na

žalm 130. W Praze u Jii\ erného fol. 1580.

c) Písn nowé d,r. Prwní na jméno p. Jana

Škorn z Frymburka. Druhá na jméno p. Zu-
zany iškoinowé z ISéšlic manželky jeho, se-

psané r. 1578 (Cerroni).

75. Písn mnohé, na díle na slawnosti wý-
roní atd. 1579 w 12. (Index).

76. Martina Prystacha KAWKY z Držko-
wic a) písn nowé pobožné, opci znowu pre-

hlídnuté w Praze 1579 w 8. b) Píse napo-
mínající nás ku pokání. W Pr. Bur. Walda
fol. 1580.

77. Šim. LOMNICKÉHO a) Písn nowé
na ewungelia sw. nedlní pes celý rok. W
Praze u J. Melantricba z Awentynu 1580. \ve

4. h) Kancionál aneb písn nowé historické

iia dni swálení pres celý rok, zwlášf kleii se

od slarodáwna w církwi boží a w léto kcsf.

eské zemi swtí. Z starobylých historií wy-
brané, a k pi-íkladu spasitelnému i k násle-

dowání skuleíiiémii, wšem pána boha milujícím

lidem prost skládané a peložené. W now,
jednomu každému bez pohoršení, a mnohým k

radosti a potšení, dobrým aumyslom wtlbec

wydané od Sim. Lomnického z Budce, w Praze

u Jiíka Nigrina z Nigropontu 1595 we 4. w
Praze u Ji. .Šipae 1612 wc 4. Pak w Praze

1808 we 4. u Jana Beránka sir. 339. c) La
mentatio t. j. pežaloslÍM'á a taužebná piseíi

o kiwde a newinném umuení p. našeho J. Kr.

atd. Slož. ke jménu a pocliwosli ctih. knze
Wawince ernohorského, praelala Teboského
1590 W Praze u J. Nij^rina we 4. 7 lislíi.

78. Nicefora Ji. IIOJISKÉIIO aJ Písnika
duchowní, zawírající w sob díkíiw inní p.

bohu za wšecka dobrodiní a dary jeho, w Praze

u Ji. Nigrina fol. 1579. b) Píse nowá o

mst Jerusalem nowém, jenž jest msto král.

nebeského ib. 1579.

79. Jana HER.ŠTAIXSKÉíIO z Iladowsic
písnika pobožná na jméno p. Jaroslawa Smi-
ického z Smiic. W Praze u Ji. erného fol.

s figurami 1580.

80. Písnika pobožná w now složená od
Jana TROJAXA Bilanského, w Praze u Ni-

grina fol. 1580.

81. Zaltáí; totižto písn chval božských od
Dawida krále israelského a welikélio proroka

božího složené, a nyní w té obzwláštní knížce

w.šecbnm pobožným a kajícím lidem k spa-

sitedlnému užíwání wydané. W St. m. Pražs.

u Ji. Melantricba z Awent. 1581 w 8.

82. Jana CIVV5LIA písniky: Scio , cui

cr^didi ; staré i w now složené k asu rány

boží, a letania w Praze 1582 w 8.

(Boek.)

83. Letania a wzýwání jména p. boha ži-

wého atd. které se spíwají tohoto asu nebez-

peného od knžstwa pod oboji atd. w 8. w
Praze 1582.

84. Letania eská \v spíisob písn peložená

w Praze u J. Nigrina 1573 fol. též 1582.

85. Walentina POLOXA Pelického spe-

cialník (kancionál) anebo zpíwání kesfanská

starodáwní 1582 (s notami) we 4. 1584 a 1596.

86. Pelra KODICILLA a) písn na epištoly

a ewangelia 1584 w 8. bj písn pobožné na

spusob žalmfiw (Index).

87. Kancionál w Praze u Melaulricha 1584,
1586.

88. Dobroniir, bratr MIKULÁŠ složil okolo
r. 1540 píseíi, klerau do makowice nad sbo-
rem Ilolešowským r. 1584 wložil [kronika Ho-
lešowská]. Píseíi : Chwallcž pána boha, wrni
robotníci, páni i služebnici atd. Wyt. na Kra-
licích r. 1584 (Boek.)

89. Písn roní u Ji. Nigrina w 16. 1585.
90. Jana Musophila (ROSACE) Sobsla\A-

ského kancionál. Wylišfn a dokonán ke cti a

chwále pánu bohu wšemohaucímu a k užitku

wšem wrným kesfanm. VV Starém m. Praž-
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skiMii u Buriana ^^'aldy. iNákladem télioi knze

Jana Suhslawskolio 1585 we 4.

91. Piíii poittebni 1586 w 12. 1615 w
8. (Index).

92. Písn iršelijaké duchovní i swtské. W
Praie u Buriana Waldy 1586, 1587, 1588. 12.

93. Wiicsl. KOLLAÍIOWICK offícia neb

harmonia (]ualuor vocuni w pirozeném íeskéni

jazyku uinná 1586 rkp. we. bibl. XVII B. 16.

94. Jana HODACIv.V písn nowé na epi-

štoly pres celý rok, jakož i na ewangelia 1587

w 8.

95. HLAŽE.IE Jiri.WSKÉHO :

a) Písnika pobožná, wzbuzujicí každe'ho wer-

nelío kíesfana, by diky, est a cluválu p. bohu

AvzdáMal. Složená na jméno slow. p. Wácsl.

Dobrenského. W Praze u J. Nigr. fol. 1587.

b) Písnika kest, rozjímání o welikém do-

brodiní p. J. K. složená na jméno Wácsl. Do-

brenského a Dorotu manželku jeho, w Praze

ib. 1587.

c) O slawu s\v. manželstwi píse w Praze

u Bur. AValdy fol. 1587.

d) K wýsiraze bezbožným, ku potšení po-

božným atd. na jméno p. \N'ilima z Rožemberka

ib. 1587.

e) Píseii píkladná w zármutku a w kíží

postavenému užitená. W Praze u Ji. Nigrina

fol. 1588.

f) O slawném na tomto swl píchodu spa-

sitele našeho J. K. na jméno Wácsl. Dobren-

ského. W Praze u .1. Nigr. fol. 1588.

rj) Na jméno p. Buriana Trky z Lippe', w
Praze u B. Waldy fol. 1588.

h) Písnika w spsob atd. W Praze u J.

N. fol. 1588.

i) Píse o duchowním rytíi, loliž o každém

keší, lowku rytujicím pod kížem Kristo-

wým. W Praze u Bu. Waldy fol. 1589.

96. BENJAMINA MALÉHO Z Trí.E-
CIIOWA: Píse lowka k spalro>váni dohro-

dini božských, též ku práci a wdnosti i ho-

dnému daru božích uži^vání probuzující, k asu
žní léta 67 složená, a nyní (1588) wydaná
od B. M.... z T.... W. Kalina R. 85.

97. Pisn notcé : krátké nauení kesfanského
nábožcnstwí. W Praze u Bur. Waldy w 8. 1588.

98. .lana ClIMELOAVCE píse obsahující

w sob modlitbu ku p. bohu za sw. plod p.

Pohksyny z Božcmherku. W Praze u Ji. Ni-
grina fol. s fig. 1588.

99. Pise o sir. sUiwu íiiinehkéin fol. 1589.
knz Pa\vc| Paninoiidas MOK.SKV', opat klá-
šlera Slowanského sub ulra(|ue na památku p.
Ladishnva Popela z Lohkowíc.

100. Pise poínající: „Ach, ac!i, auweh,

bda mn, hnw boží se blíží atd. W rkp. we,
bibl. XVII. F. .38.

Wloženo nkoliko listu w 1(5 formátu, kdež niinio

lat. wiMŠo tato píse se nalézá.

101. JIKÍIIO STIIEYCE Žalmowé aneb

zpwowé sw. Dawida , kterýchž církew sw: i

stará í nowá pi služb boží wiibec i jinde

obzwláštn wždycky s mnohým prospchem uží-

wala, w rytmy eské nyní >v now wyloženi,

a w spusob zpíwání . . . sformowáni 1587 w
12. w Kralicích 1590 w 12. s notami 1596

w 12. (bez místa); 1598 w 16. w Kralicích

též 1614 w 12. sir. 575 a registr. XII. s

notami bez pedml. a náwšlí, 1617 w 12.

1618 fol. na 4 hlasy. Pak 1620 w Ilágu

1630. [Dedikací Huprechtu falckrabímu na Rýnu

podepsána jest w Leiden 20 Listopadu 1. p. 1630
— tištno u Ludolfa Breckfelda w 16.] 1746.

Potom 1783 w 12. str. 382 w Litomyšli, a

roku 1790 w Praze w 8. 1827 w 12. Též

rkp. we. bihl. XVII. F. 43. we 4. listíi 190

s notami.

Jsau sepsáni Averšem rozliným, dle potu syllab

sprawenýin, tak jadrn a wznešcn, že w tom dru-

hu, wyjmance málo které písn duchowní, nic sob
rowného nemají. Pi wydání 1598 u p. Boka jsau

písn tyto w rkp.

aj iMuj milý stwoiteli. já w tebe doufám —
b) Ach, ach, ain\chb(la mn, hnw boží se blíží.

cj Pebda mn smolnému pro mé tžké iny—
dj Ej noc se již piblížila swtlost slunení odešla.

—

102. Písn historické na sirúlky pes celý

rok. Rkp. pap. we 4. (z XVI stol.) w Museum.

103. FILÍPPA LEUCOXEA sedmerý spfi-

sob zpíwání litanie : t. j. supplikací ku p". bohu

o poteby wšeliké, kúr prwní a druhý. W Pr.

u Ji. Nigr. 1590. 1591. 1608. we 4.

104. JANA BENE.SOWSKÉIIO o diistoj-

nosti slowa božího písnika na odchodné. W
Praze w 8. 1591. Poíná: Buh wcný wás
požehnej atd.

105. Piseh obsahující w sob modlitbu k

bohu otci proti tem auhlawním pokolení lid-

ského nepálelúm: W Praze u Ji. Daického

fol. s fig. 1591.

106. TOHIÁSE ZAWORKV a) Zpíwání

pohební slaré i no« é : shromáždné a složené

atd. W Starém mst Pražském u Jiíka Ni-

grina 1592 w 8. XII pípisu a pedniluwy

;

textu a registru 128 listíi, spolu 280 stránek.

b) Písn chwal božích. To jest : Zpwowé
swatí církewní staí i nowí, shromáždní, spra-

wení a složení od atd. W Praze u Jiíka J.

Daického 1602. fol. 1606.

107. SIXTA PALMY MODLK AN.SKÉ-
IIO (i) Písn duchowní z písem sw. zákona

božího wybráné. W Praze 1595 w 12.

b) Písn o Trojici swalé w Praze 1600.

c) Písn na žalmy.
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d) Píse o Krislu.

e) Písno nowé utšené o uimiení a smrtí

pána a spasitele n. J. K. av Praze 1611 w 12.

f) Pjseíi o tle a krwi pán, z kterých pí-

in ccliowé pí-ijiniaji pod obojí spfisobau. Za-

íná se : Pán náš Kristus Ježíš, w kterau noc

zrazen jest ald.

108. Dw staroeské písn (w asu moru).

Z rkp. XVI stol. tištny w Mus. as. 1843

sir. 496.

109. Melissacus hrtský Jacobus. Žalmowé

sw. Dawida w písn pod melodie zwyklé uwe-

dené od atd. 1596 \v 12. u Jir. Daíickélio.

110. PAAVLA PAMIXOXDESA písniky

kesfanské. W Praze u Anny Šumauowé 1596

we 4.

111. Píse o síc. JflHM Ewangelistu W Praze

w 8. 1598.

112. DAWIDA CRIXITA z Hlawacowa

:

Davidis regis et proplietae psalnii septem, quí

poenitentiales nuncupantur, in odas precatorias

latino-boliemicas redacti a Davide Crmito Ne-

poniucaeo ab Hlavvaczova etc. Pragae ex oíTic.

Nigriana anno M. D. IC. w 12. lat. a esky
listu 66. Pipsáno ^yostro\vecio a Kralovitz.

(1599). In eodem ejusdem : Davidis regii pro-

phetae Psalmns 118. Beati immaculati in via.

Dawida králowske'ho proroka žalm 118. Bla-

hoslawení nepoškwrnní na cest.

113. Písn duchowní kesfanské s kalichem

1600, 1620. (Index).

114. Pisné neb evvangelitti zpwovvé k asm
a k potebám shromáždné 1600. 18. (Index).

115. JI. TESÍKA a) Mnemosinon aneb

wšechnm napoád msta Brodu eského sau-

sedm písnika na památku složená. 1601. bj

Ora et labora. Tenorowé a antiphony.

116. JAXA ROZEXPLUTA Kancionál, L

j. sebráni zpwflw pobožných, kterých k du-

chownímu potšeni každý weejný kesfan na

vveyroní swálky a jiných swatých památky i

asy užíwati muže. Teprwa s nemalau prací a

nákladem Jana Rozenpluta, probošta kl. Štern-

berského, nco z starodáwních písní wybráním,
nco w now složením . . vveyron spoádané
a schwálením svv. kard. z Díetrichšteina biskupa

Olom. W Olomauci u J. Handle 1601 we 4.

str. 866. [bez ded. pedml. a regist.] we 3

dílích. Pídawek : Sekwencí pobožných a sta-

rodáwních, kteréž pro jejich neholowost w ná-

ležitá místa že položené býti nemohly, zde se

po jiných kladau.

117. Písniky duckowní w now wydané

1602. (Boek.)

118. WAWÍVIXCE BEXEDICTA XU-
DOŽERIXA, Paraphrasis na 10 žalm, w

Praze 1606 we werších asomrných; pipsána

jest akademii Pražské.

W tomto sfiisku jedná o prosodii eské obšírnji,

než kdokoli jitiý ped ním. Z nich w Citae Tra-
nowského toHko jeden jest w sapphifkém rozmru.

119. KM.MEXTA BOSÁKA Kancionál,

w Praze 1607 we 4. a 8.

120. Písniky duchowní A" obzvláštním a-
sm 1607 Av 16. [w Kralicích? Boek.]

121. MAKTIXA PHILADELPIÍA ZÁ-
MRSKEilO písn na ewangelia w Praze 1607
w 8. Po smrti jeho wydané.

122. TOM. E.ŠÁTKA neb ROSACIA
S0BÉ8LAWSKÉII0 a) Písn o smrti a smr-
tedlností 1607 w 8.

b) Kancionál celoroní, w kterémž písn du-

chowní a ewangelické w cbrámích p. pes celý

rok se zpiwající na ewangelium každé nedle
složeny jsau, w Praze 1610 fol. dwa díly. Ná-

kladem J. Záwty z Záwlic wydaný w Impr.

Sumanské.

123. Písn o slawném a radostném iczkií-

sení a z mrtwých wstání p. n. J. K. W Praze

u Dan. Sedlanského 1607 w 16.

124. JAXA WODIKY Písn cbwal bo-

žích na ewangelia a epištoly pes celý rok,

pod jisté melodie uwedené, dwa díly, w Praze

1609 we 4.

125. B. Tablic w I. díl. Poesií str. XIV
uwodí necelý Kancionál w menším 8. (literau

prostední Cicero zwanau) obsahující 275 písni.

Na kompakcí jsau litery A. E. a rok 1609

wytisknutý.

126. Písn nábožné o sfatcu manželském.

W Praze u Paw. Sessia w 8. 1609.

127. Píse sicadební nowá o ženichowi ne-

beském p. J. K. od SIXTA PALMY. W No-

wé Praze u Wol. Waldy we 4. 1610.

128. Písniky pkné a starožitné, nyní po-

spolu sebrané od HYXKA Z AVALDSTEIXA,
w Dobrawici 1610 av 8. s kratikým spisem

o manželstwu ZIGMUXDA CRIXITA.
129. Písn duchowní pobožné, obecné ke-

sfanské z kancionálu welikého weyroního wy-
brané 1610 w- 16. et 12. (Index).

130. JIR. DYKASTA ?) písniky církewni

(Index), b) Žalm 136 a 103. pod jistau for-

mu písní uwedený. W Praze 1617 w 12.

131. SEBASTIAXA SCIPIOXA (Ber-

liky) kancionál katolický r. 1611 pipsaný

Katein, manželce Karla Lichtcnšteina, rozené

z Boskowic 1687 we 4. W pipíšu podepsán

K. M. W. S. T. J, (knz mistr Wojtch Sci-

pio towaryšstwa Ježíšowa).

132. WÁCSLAWA TEXTORIA D^V0R-
SKÉIIO: Jesliky dfátka 1611.

133. JIÍKA ZÁWÉTY a) Zpwy mo-
dlitebné za štastné panowání krále Mathiáše uher-
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kého a i-csklio nlil. toho jmoiia 11, pána a

ochrunci zemi a lidu milostiwélio. lathiáš II.

panující (cliron. lOU) w inipr. ŠumansUé 7

strun >ve 4, (.s notami) jest pipojena ku ko-

runowúni Malliiáso.

b) Kaniional celoroní. W Praze I fit O fol.

c) líonile neb zpwowé adwenlní. W inipr.

Šumaníké 1(5 1(5 we 4.

134. 1)A\. KAULA Z KARLSPKIIKU
a) Potšení kiesfanske. W Praze 1613 w

8. (Index).

6; Písn duchowní kesfanské. W Praze 1614

w 12.

135. iPisiié duchoinii sebrané] w rkp. we.

bibl. Wll. II. 6. \vku XVII ro/.linuui rukau

psané. Prwní nm. — druhá píse w as sau-

žení zpíwá se jako: Ihvzdo jasnosti ald. Inc.

W mém zarmauceni, kde potšení budu hledané

naleznauli neštstí k wli, zaufati atd. — Z

hlubokosti mé tžkosti atd. — Zdráw bu swta

spasitel ald.

136. Pisné dncliowni kesfanské., které se

w církwí .lesu Krislowé od lidu božího zpí-

wají. W Praze u Dan. SedRanskélio 1614 w
8, — 1618 w 12. u Karlsperka Dedik. ur. p.

Ann manželce Simeona Wokáe z Chýš a Spic-

bcrku. ^ ^

137. JANA IMARXILSA IIORAZUOW-
SKÉHO písn na každý den w týhodni, s

modlitbami 1614.

138. BARTOLOMJE KOŽLAXSKÉHO
písn na sedm žalmw kajících swatého Dawida.

VV Praze u Pawla Sessia 1615 w 8.

139. Písniky duchowní o smrtedlnosti ži-

wota lidského. W Praze 1615 w 8.

140. Žalniotré t. j. zpwy sw, Dawida w
rytmy íeské složeni a ku kancionálu (Kralické-

mu) pipojení r. 1615 fol. r. 1618 we 4.

141. WÍTA 1'HAGELA PÍSECKÉHO
Psalmodia Davidica. Žalniowé Dawida sw. W
Praze u Matje Pardubského w 12. 1615.

142. Písn z písem swalijck a w nich za-

wreného božího mnwi složené z píin hodných

opl bedliw pehlédnuté w fol. 1615.

143. Písn ophiební obnowené a wydané

1615 w 8. (E. 75.)

144. MATIÁ.SE CULTRARIA Píse w
tnirblosli ducha složená panu Wácsl. Kowanowi
Rakownickéniu w Praze 1616 w 8.

145. Horale aneb starobylé zpíwání o wt-
lení syna božího w žiwol peisté blahoslawené

panny Maric. \V Praze u Mat. Pardubského

1617 we 4.

146. iSešjjor eskfj, kt. se každau nedlí

zpíwá 1617 w 12. w Praze n Dan. Karla z K.

1 17. Písn pobožné /.• asinn lenilo nebez-

peným, váleintjm a pokušení jtlným píležité

1618 w 8. — 1619 w 12. u Dan. Sedlan-
ského. A— D.

148. Písn (bez, titul.) a) T boha chwá-

líme ald. b) Pane bože smiluj se ald. c) Tak-

loí wolá syn boží ald. d) Snažujme se w tomto

swl ald. e) chwallež pána anf^elé ald. f) O
Jesu Krisle synu panny isté ald. f/) .lesu Kri-

ste, tys zajisté ald. Wyl. w Pr. u Dan. Sedl-

anskéiio 1619 w 12. lislú 12 (u p. Boka).

149. Po/ii-ební památka Albrechta Smiiú-

cké/io. Píseíi 1619. (w Mus.)

150. BOIIUSLAW MATIIIAS academiae

bedellus: Písn dw modlitební, jedna asu s.

pokání ald. druhá wálky, za dobrý a asný
pokoj, ^^'yt. u .lana Slíbrského r. 1619, 12.

6 lislú.

151. Zatmij w rytmy esky k zpíwání slo-

žené. W Praze u Pawla Sessia w 12. 1620.

152. Kancionál aneb zpwowé církwc ewan-

gelické slaí i nowí w jedno shromáždní, pe-
hlídnulí a wubec pro est a sláwu boží od

dkana a starších knží ewan. w horním kraji

Brnnském M. 3Ior. wydaní, u Daniele Karla

z Karlsperka w Praze 1620 we 4.

153. SAMUELE MARTINA Z DRAŽO-
WA. a) Runí a roní knížka, zpwy církewní

we 4. 6) Boráte ili zpwy adwenlní 1620,

w 18.

Následowal w tom originálu pi koslele ii .sw.

Kíže na weliký náklad spraweného. Rkp. u J.

Mlka.
154. KAREL swobodný pán z ŽEROTÍNA

složil také jednu píseíi duchowní, ježlo jest

34lá w kancionálu Lipském od r. 1737.

2) Rozprawné, popisné atd.

155. Ziwot p. Jez. Krista w rytmích. W
Praze u Pelrle 1580.
Zdá se býti Vila Christi .lana Hai)ernianna jinak

Avenaria (nar. w libé 1520 f 1590, far. weFal-
kenaw a jinde, prof. w Jen), kterauž Crinilus

s Ilhnrftioira do latiny weršeni proložil a Avydal w
Prnze l.ift3. Lisí ae jiný spis Vita hrisli téhož

Ilahcrinanna s nuxUilhnini w tuiin. 1431.

156. DAWIDA CRIMTA llortuliis ani-

mae e iloribus conquisilis in annuis domini-

calium evangeliorum pericopis, concinnalus e.\

lemmalis rylhmisque Czechicis pro usu pubis

boémicae illustralus, partes duae 12. 1577

Pragae. Opt : Excud. Georg. Nigrinus. 1598,

12. Prwní díl 94 listu, druhý 84.

.I.sau latinská dislicha, a jirh peložení wcíši e-
skými rýniowanýini. Pidány jsau: Pielalis pucrilis

initia cle. Pobožnosti dtinské zaálkowf'; od téhož

Daw. Crinita, lat. a eské písn, 11 listíi.

157. Žiiroty nkterých swalých králce se-

psané a w rytmy složené ald. Inc. Swatýcli

žiwoly íláme, rádi i o nich slýcháme, proto

že pikladiiw jejich máme jako zrcadlo w nich

ald. Poíná žiwot sw. Ondeje apoštola. Swatý
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Oiidiej sltilia boží, šiifií nebeského zboží, apo-

štol Krista Ježíše, o iieniž s\v. Malauš píše ald.

X Žiwot sw. Kateiny, Swalá Kateina, krá-

sná jakožto dennice jasná, Cyprus jest ostrow

njaký atd. Rkp. we. bibl. XVII. II. 10. w
12. listu 206 >vku XYI.

158. JAXA GRYLLA Z GllYXI.OWA:
a) Starý zákon w eských weršícii. W Praze

l86 w 8.

U) Patriarch ilyr žiwoty: Ahraliania, Isáka,

Jakuba, Josefa, též wypsání o propadnutí mst
Sodomských. W Praze 1582, 1587, 1595, 8.

c) Acta anebo skutky Krista p. a jeho ká-

zaní. W Praze u Ji. Nigr. 1587 w 8. 1595

w 8. str. 462 a registr. 13.

d) Pi ewangeliích jeho (1595) také' werše

se nalézají mrawného obsalui.

159. SIM. LOMMCívÉlIO píseíi nowá a

pewelmi žalostíwá o jedné ímské císaown,

a jejích znamenitých neestech a welikých zá-

rmutcích, kteréž pro zachowání wiry, lásky a

istoty snášela. W Praze u Ji. Nigr. w 8.

1593.

160. Roxmhiuicání kesanské lowka s p.

J. Kr. na kíži, z písem sw. w rytmy eské

složené
;

prací a nákladem AD. KLEMENTA
PLZESKÉHO. W Praze u Ji. J. D. 1597

we 4. listii 10.

161. ŠIMONA PARTLICE Adamus ju-

dicatus etc. Pád prwních rodiw Adama a

Ewy, a zase téhož jejich pádu skrze p. Kr.

naprawení. W Praze 1613 \ve 4. W lat. he-

xametích a eských rýmích. \\' Indexu Ada-

mus judicatus pipsán jest 31. Samueli z Dražowa.

162. JA>A MVIIXIUSA wýtah (summa)

biblí we werších 1616.

163. O nebi a peklu knížka, w níž se byt

budauci Nvšech Avynolených w nebi, i tolikéž

zawržených \v pekle wypisuje a zawírá. Ke-
sfanum pobožným ku potšení, nekajícím pak

híšníkm k wýstraze atd. S pilností sepsaná a

wydaná 1. 1620 w Král. Hradci w impres.

Kleinwecliterowé; wytiskl Jau Arnolt. 10 archu

w osmisyllabných werších.

j3) S w t s k é.

1) Lyrické, historicUé a popisné.

164. Písnika o šfastném a potšitcdlném

píijez-du do mst Pražských císae Ferdinanda

I. 1558 w Praze u Jana Kantora we 4.

165. Píse o píjezdu krále Maximílinna do

Cech (1567) [W Olom. prodáwána 1. r.J

166. JAXA TÁBORSKÉHO z Ahornberka

sapphické werše, (patero strof.)

Jako prcdiniiiwa na popis orldjc riujnifc Staro-

niéstsk (w. Materiál, zur Stalist. von Bíihincn. Heft

VII. S. 182. a Strnas Beschreihung der berulini-

Icn litr- nnd Kunstwerkc ani Allst. Rallihausc 1791

S. .3 ) Hkp. fol. od r. 1570 u p. r. Saiikupa.

167. JANA LEDA píse o hromobitné

baui a zapálení makowice na wži kostelní

msta Welwar. W Praze Ji. Daický fol. 1580.

168. WÁCSLAWA DASVPA o zem-
tesení ua Jloraw 1581.

169. ŠIMONA LO.MMCKÉIIO a) Dw
písn nowé : Super : pecunia plus quam virtus.

Super contrario. W Praze Ji. Daický 1584.

(Cerroni).

bj Kroniky a historie Trajana císae s du-

chowním jejím smyslem a wýkladem [obtowaná

p. Makowskénui] w St. m. Praž. n Ji. Nigrina

z Nigroponta w 8. (pulcherrimo rhythmo con-

scriptum ; mancum. Boek).

170. BLAŽEJE JIÍNSKÉHO a) Píse

historická o slawných mslccli Pražských wšem

milým echm k líbezné wuli a k zwlášfuinui

potšení w now složená. W Praze u Bur.

Waldy 1589 we 4. (133 weršu). Poíná:

Poslyštež echowé nyní ald.

b) Písn o nkterých zámcích a mstech

morawských, o kterých sám w pedmluw zmi-

uje a dokládá, že požádán jsa, aby také o swé

wlasti zpíwal, tuto píse o Praze složil.

c) Píse o orloji na radním dom Pražském

i

w IX strofách po 4 werších rymowaných (w.

Balb. Bob. doct. II. 204.).

171. BARTOLOM. PAPROCKÉIIO po-

tšitedlné napomenutí proti pohanm wšcchnch

kesanských potentálw , s pidáním praktiky

Ant. Torkwata Ferrarského . . . kterauž o bu-

daucích promnách nkterých kesanských krá-

lowstwí iMathiášowi uhersk. králi 1. p. 1480

sepsal. Z polské ei w eskau peložené. W
Litomyšli 1594 we 4. list 8. Weršem 13-

složným.

K cis. Rudolfowi taklo poíná : Najjasnjsí císai,

welkoniocný pane, ukaž mysl hrdinskau, sláwa twa

af powstane atd.

172. Píse w krátkosti složená od služeb-

níka práwního pi mst Launu Jakuba Kesa-

dlo. Wylištna 1. 1613 w 8. s pedmluwau

7 list.

173. ŠIMONA LOMNICKÉHO a) Pise

o smrti Rudolfa II, 1612 w 8. w Praze 12

list (s notami).

b) O zrádcích wlasti 1619.

c) O slawném píjezdu do Prahy a koruno-

wání Fridricha krále a Alžbty manželky jeho

4 Listop. 1619. W Praze we 4. listu 8.

d) Sedlské witání aneb prostá a krátká pí-

snika o oswíceném knížeti Fridrichowi wo-
leném králi eském. W Praze u Dan. K. z

Karlsp. we 4. 1619. Rkp. od r. 1707 we.
bibl. XVII. H. 25. „Wítej náš králi Fridriše,

we jménu pána Ježíše ald.
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e) O Jiiíii, aneb o powelini similiié |)íi-

Iiodo, která se slala na lidetli i statku od xa-

páleneho prachu >v lenu mst, \v Praxe u Dan.

K. z Karlsperkn 1G20 >ve 4. lislíi 10 (s hud-

biíkau) 1020.

f) Pisoíi žalost iwií o zká/c zem eske', a

o slawnt-m witzstwí rebelowaiilio lidu.

17 1. Piedmliiira i pisei tato zdržuje w sob
summu tch wcí, které' zbhly se w král. e-
skem 1. 1618 a 1619, >ve 4. Rkp. u p. Bro-

žow. z Prawoslaw.

175. Pise prairdiirá a welmi žalosliwá o

trpddfi nenadálém do králowstwí í-eskho J. M.

C. iidii tráleiié/io atd. I. 1618, u Dan. Kiirla

z Karlsperka 1 arch we 4.

176. iSankáiii /f/MŽe/^/íe zpronewíilho m-
sta Plz-né nad swým pádem 1618, 21 Lislop.

atd. W spsob písn složená 1619 we 4. list

6. (bez místa).

3) Foch w a 1 n é.

a) Ke jménu.

177. Píse w now složená tia jméno .1.

M. C. p. Rudo/fa krále eského od .IA\A
SK.MIXA. W Praze u Michala Petrle, fol. s

obrázky 1579.

178. Werš tento wytišln ku pocliwosli wšem
šlechetným pannám a paním, kteréž jménem
Zuzana nazwány jsau. fol. 1582.

179. .JIÍV. MCEKOKA HORSKÉHO /'»-

snikij dir nowé na památku slowiítné pocti-

vosti pánu purkmistru a pánm radním Starého

msta Pražského. W Praze u Ji. Nigrina fol.

1587.

180. PETRA CODKÍLLA Pise nroz-e-

uémn p. J. 7, Paumberka. W Praze u ^igrina

fol. 1587.

181. KLAZK.JR JIÍIXSKÉIIO Cannina
eská na jméno a titul Ferdinanda arciknížete

rakauského. W Praze u B. Waldy fol. 1588.

182. Tijfo weršiky ceskau poetry . . JAN
SII.BKIUL\S panu Wácslawowi de Clivo. VV

Praze fol. 1591.

b) K swalb.

18.3. .ŠIMO.VA LOMXÍCKÉIIO a) Piseíi

o dustojenslwí s\v. stawu manželského k swa-
debnimu weseli p. Petra z Rosenberku. W Pra-
ze u .lir. Nijrriiia fol. 1580.

h) Wno manželské aneb Epilhalamium eské
ku po.liwosli siiatku uroz. p. Joachima Wol-
driha z Hradce a uroz. p. Marie Maximiliany
z llohcnzollern. W Star. m. Praž. u Jiíka iNi-

grina 1598 we 4,

184. MARTIXA I»mi,í)MlSA Epilhala-
viiun obsahující w sob chwálu, ozdobu a uži-

tek stawu sw. manželského k swadebnímu we-
selí p. ^^ ácsl. Dobícnskélio a p. Doroty wdowy
po p. Jakubowi Holcovi od Martina Pliilomusa.

W Praze u Ji. Nigrina lol. s ligur. 1583.

(Cerroni).

185. BI.AŽK.JE JICIN.SKÉIIO Pise ku
památce pocliwélio snli a w staw sw. man-
zelsltri wstaupeiií Tol)iá.še Mauenina ženicha a

Alžbty newsly. W Praze u Bu. Waldy fol.

1590.

186. WÍTA ZUlí.vrKA nebo Dentula pí-

se o swornosfi manželské, ku swadb Spelly

z Prudíc 1592.

187. Swadehní z-péic a wiiiš ku i)ocliwosli

a na památku swálku swadebniho nowýcíi nian-

želuw p. Joachima Sellnšloga a panny Ludmily

.Šteiriiowy. W Praze u Dan. K. z Karlsp. we
4. 1615.

c) K rodinám.

188. JAK. AKAXTIIIDO-MITISA. Winš

pohoíný šfastn na swl naro/A-ncmu pacholát-

ku, synu Tobiáše Stefllia z Kolodj, w rytmy

tyto uwedený. W Praze u Dan. K. z Karls-

perka. we 4. 1616.

d) Ku pohbu.

189. Píse pohební a nápis brobowní na

smrt dwcicky Benigny K. Jiiílio Hanuše dcer-

ky. W Pr. u Pawia Sessia 1607 w 8.

190. Na smrt p. Sigmunda Smiického z

Smiic ku potšení paní lledwice manželce jeho

(werše) od ŠIM. TIIAD. líEDECE z Fal-

kenberka. W Pr. we 4. 1608.

191. Píse pohební na smrt a pobožné w
Kristu usnutí uroz. p. Jana Teuíle z Kekelburgu.

W Praze u Old. Waldy. w 8. 1609.

192. ZÁRYBXICKÝ JAN: Pise na smrt

Roziny (?) Zeydlicowé z .Šonfeldu roz. Sla-

walky z Chlumu. „Den našeho narození, zdali

hned dnem smrti není atd." W Praze i 609

we 4. oH. Dan. Sedesseni.

19.3. Píse pohiební na smrt p. lledwíky

Sniiické z llasenburku. W Praze u Sixta Pal-

my w 8. 1610.

194. Epitaphia jucundissimae spei et opta-

lissimae indolis puelluli Johannelli Ilanussii Pra-

gaei, Rev. ct dar. viri D. Georgii Hanussii

Landtscronaei, Consíslorii Prag. assessoris elc.

lilioli, ípii 11 Oct. 1611 ex bac lerreslri in

aelernaní scbolam evolavit. Pragae . . . typis

ejusdem Georg. Hanussii. 8. 1 arch.

Jsau latinské a eské werše, olKsahiiiící rozriilau-

wání taužebné otce s synákem srdené. Poátek
tento : Múj synáku n«jiiiiltjší. katu/ odcházíš w
as nynjší ? ald.

195. Spráwa krátká o rodu i žiwota skonání
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p. Albrechta Wácsl. Smiickclio z Smiic. W
rylmy eské uwedená od JAK. AKANTIIIUO-
MITISA. W Praze u Mat. Pardiib. w 8. 1614.

196. Ryfmotcé od knze JaNA CAUCIIE-
SÍA TREBEMCKÉIIO, sprawce cirkwe w
Kostelci na panstwí Náchodském uinní , na

smrt p. Doroty Špátowy, manželky p. Jakuba

Špáty
,

purkrabího Náchodsk. 1615 w Hradci

u M. Kleinwecblra.

197. Pisné pohební obnowené a wydané 1.

1615 w 8. (W Kralicích).

198. Píse JAKUBA ŠPÁTY (syna mlad-

šího) na smrt matky swé p. Doroty Špálowé,

manželky Jak. Špáty, purkrab. Náchods. 1615

w Hradci u Kleinwechtra.

199. M. JANA INIATJKOWA, astolow-

ského auedníka, píseh nowá p. p. Ottowi, Fridri-

chovvi, bratím z Opprsdorfu, swob. pánm z

Dubu atd. k potšení \\ zarmaucení jejich pri

smrti p. Fridricha staršího, otce jejich [s no-

tami, obsahuje žiwotopis zemelého.] W Praze

1615 u dd. K. Kargezia we 4.

200. Památka pohebili uroz. , . . paní Bo-

hunky Skalské, rozené Bohdanecké z Hodkowa.

W Praze u Matje Pardubského 1617 we 4.

Jsau to 4 písn od knze WIKT. ADAMA
MANETIXSKÉHO.

3) Zlomky písní rozliných.

201. Následující národní písn ze starobylých a-
su nalezl p. Boek w r. 1842 w Uherském Brod
na desce staré knihy, písmem z wku XVI, wšak
ale jenom swýnii zaátky zaznamenané: 1) Ješt
holeku, ješt atd. 2) Hosa, chaso, hosa atd. 3)

Neáda robila atd. 4) Do šáší atd. 5) Já w noci

nespím atd. 6) Nesla (panna) pšenici do ndýna atd.

7) Jdi milá, nechci do mlýna atd. 8) Byla (panna)

mezi horami c<td. 9) Mé rozmilé srdce atd. 10) Pod
hájíkcm zeleným atd. 11) Na tom panském poli

atd. 12) Nic to" nic atd. 13) Ostrowská atd. 14) A
kdybych já wdl atd. 15) Která panna ncráno atd.

16) Proby láska atd. 17) A my Poláci atd. 18) A
což mn je po ní atd.

202. AV Kancionálu Jana Sylvána 1571 uwádjí
se poátky nkterých starých písní, z ástky w to

oddlem' náležejících, z ástky snad i w pedešlé,
jako : I pro den z noci iníte, we dne spíle, w
noci píte atd. O krále Ludwíka porážce 1526. I

pro nechcete na to dbáti. Stojí lipka w širém poli

listu širokého. Slyšela jsem niuj milý, že se mi

pry strojíš.^ Pro kalina w struze stojí. Pkná Káa
trávvu žala. ižíku ptáku. Sedláek /. lesa jede we-
scle prozpwuje. Stílej, stílej mistr Jakub. Maria

panno istá. O Muran.ském zámku (za Ford. I.)

Zdráwas. jenž jsi pozdrawena. — AV jiném kan-

cionálu (1576) o tchto opt zmínka se ^jc • .ližf

pan Zdenk z Konopišt jede atd. [z asu Kr. Jií-

ho] w. Stiirm rozsauzení H 104. O ndynáce. Dcero

má, chcešli za sedláka. Zpíwaj wrný pežalostn.

.|edním hlasem , tímto asem. Léto milé ra nás.

Žádnému lowku nedám. Iliuá swílá. NVím já há-

jek zelený. Kateino krásná, tys dcnnice (w. Tabl.

Poez. I. str. XIII.)

4) Pohádky.
203. Pohádky welmi k^atoch^^ilné o roz-

liných wcech [již ped 1567 tištné, jakož

dowolení je prodáwati od bisk. Oiom. t. r,

doswduje]. Též w Litomyšli 1626 w 8. W
Ilolomauci 1668 w 8. též 178.'} a b. r. asto.

5) Mrawné a nauné.

204. Regufae communes cirilis ritae ho-

neste instituendae ex comoediis Terentii e.\-

cerptae per PAUI.U.M AQUÍMNA.M Ilrade-

censem
,

quibus additi šunt rhytmi bohemici.

Prostannae Jo. Giinlher excud. in 8. 1550

(Voigl II. 323).

205. Písn diré nowé o tom hanebném Irun-

kopolstwí (cf. Trunkenbold) jinak o pul a plnau

dauškem pipíjeni. W menším M. Pražs. u Bar-

tol. Netolického 1561 we 4.

206. Nadpisy nkterých knih w deskách zem-

ských od r. 1576 — 8 a 1677. Tištny w
as. 3Ius. 1842 str. 611.

207. ŠIMONA LOMNICKÉHO a) Krátké

nauení mladému hospodái, kterakby sebe. man-

želku swau i eládku i swé wšecko hospodá-

stwí užiten sprawowati . . . ml. AA' Praze

1586 w 8. po druhé w Praze u Jiíka NÍ£?ri-

na, 1598 (1597?) w 8. po tetí w Olomauci

u Jana Jos. Kiliána 1688 w 8. po twrlé.

W Praze nákladem Krameriusa 1794 w 12.

str. 260.

6) Dw písn nowé. Prwni w sob obsahuje

wášeh swla ukazuje. Že kdo nemá penz dosti,

nic newáži swými ctnostmi. Druhá proti té na-

zpátek. Že newáži žádný statek, kdo nemá cti,

poctiwosli, se wšim býwá w oškliwosti. \V

Praze u Ji. Daického 1584 fol. u Buriana

Waldy 1588 w 12.

) Hádání aneb rozepe mezi knzem a ze-

manem o moci a panowání, jak spráwc cir-

kewních tak i potentátuw swtských, w rytmy

sepsána 1589 w 8. u Nigrina.

208. Schola Salernitana. O zachowáni do-

brého zdrawi, kniha školy Saleruitanské, králi

anglickému. Rkp. w bibl. we. D. XVII. 4. fol. pap.

bez roku.

Poíná : Chcešli dobré zdrawi zachowati. staráni,

hnwu máš odkládali atd. A> erše oddleni jsau do

39 kapit. a opateni wýklady z eckých, lat. i arab-

ských lékaii na 57 stranách. Na zadu rozliné lé-

kastwí, a o 71 wodách, kdy je páliti. Tištna w
Olom. 1536 w 12. 15"^4 we 4. Jiné i)eložení bez

wýkla.lu od Ad. z UELESLAAMNA 1587 w 12.

též w l'raze 1786 w 8. pi Resiim. zdrawi. Též :

Flos Medicinae sivé scholae Salernitanae de con-

scrvanda bona valetudine praeccpta melrica auctore

Joanne de Mediolano, in usm adolescenliae edidit

cl perantiqua versione hohemica instrnxit MATIIIAS
BELIUS. Posonii typis Joan. Pauli Uoyer 1721 w 8.

209. 8IXT KANDID Divrnal jinak celo-
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^

deiini uícdlnika s luislrcm rozmliuiwiiiii. \N Pra/.r

u G. J. Diiikolio lóSy we 1. A— Kiij. (li-

(ul odlriii w oxempl. |). Boíka ; jest pak nv

ryllimicli složenO

210. IIAHT. PAPUOCKÉIIO a) Nowá
kraloliwile, s kterau Ii bohyn, Jiino, Miiierwa

a Weiuíšc na swl pišly, jctlna každá i niili

pt St žerluw, tak také utšonýcli píikladuw

\v rozliiiiýlí pripadnoslocli a pi'il)zíli k pot-
šeni lidskcnui ukazujíc, na 3 díly rozdlená a

nyní w now wydaná , w Praze 1597 we 4.

u .\nny Šumanowé. Tato w rýmowaných 13-

sylIabnýcU weršich wlastn polsky od Papro-

cklio složená, a do eštiny peložená od Bn-

riana Waldij báse obsahuje sebrané z lalin-

ských a eckých spisowalelu propowidky neb

anekdoty, a má mnoho záslidi o wzdláni wlipu

a mraw. Druhý dil (Venus) w Praze u Da-

niele Sedlanského 1 598 we 4. Tetí díl

(Pallas) u ddice Jana Sumana 1(500 we 4.

bj Obora, aneb zahrada, w které rozliná

stwocní rozndauwáni swá mají. W nowu wy-
daná od Bartol. Paprockébo. NVylišliia w Sta-

rém m. Pražském , w impressí Sumanowské

1602 we 4.

211. M. JI. CAUOLIDKSA Z KARLS-
PERKU a) Praeparalio pueritiae ad discendum

honestos mores ct liberales disciplinas ; nawe-

dení mladislwéiio wku k pocliwým mrawum a

swobodným literním umním. W Praze u M.

Dan. .\d. z ^^elesla\vína 1606. Poíná: Uroze-

ných lidí dítky w slawném kmenu krásné kwítky

ald. Pipojeno :

b) Precalio Mathiae regis Ungariae. Píse
Matiáše krále uherského, lat, a esky, w rýmích.

cj Dialogus tragicus inter corpus et animam

a s. (piodiím pal re ex visione noclurna descrip-

tns. Žalostné duše s tlem rozmlauwání z no-
ního widní jednoho sw. otce sepsané a w
eštinu peložené, w rýmích.

d) Modlitba ranní i weerní, modlitba k uení

pislupiijicich, požehnáni stolu a dikuw inní,
esky a latinsky (prosa).

e) Sententiae morales lat, a esky (prosa).

Wše to spolu w mal. 8. (w bibl. p. dkana
Zieglera.)

212. Koniiilia, aneb wínek panenský, wše-
chnm pannám k užitku oddaný, kdež pidána
jsau nauení pannám, písniky a modlitby. W
Pra/.e u .lonaly Bohutského z Hranic 1616 w
12. Nákladem Wácsl. Kliycha 1720 w 12. str.

196 'mrawiiého a nábožiiéiio obsaiiu). W Ži-

lin u Alžbty Da flanky 1679 w 12.

2\-A. M. WIKTOKINA MOllÁWKA Bo-
tiiis judes : I o je.^l dobrý saudce. W Praze u

Pawia ,Sessia l(i20 we 4. lislíi 8. (wypisuje
wlustnosli dobrého saudce šprymown).

6) Sntyrické (iniawokárné).

211. Ptis(/uil/tis: Nowiny o ertu, a...dwau
sob wrnýcb a sstaupených towaryšich spo-
lené rozmlauwání we 4. 1557.

215. Fsairinn k wíe nepodobná a nad pi-
rození diwná o njakém welikin. ohni, kterýž

od jednoho knížete na diwokém ostrow po-

lapen jest, jeiiož postawa a inowé tuto králce

wy|)sány jsii. Jednomu dobrému píteli w
narrowské ei sepsána a odeslána, nyní pak do

eské peložena a wyd. 1587 we 4. arch je-

den. Jeho hlawa jest o dobrý díl wlší nežli

msto Pardubice. Datum w Smyšlenow za

Humplowem, w Slhelow pod Klewetowem.

216. lúiíiliii w rytmy uireden proti té, kte-

rauž njaký Jan Baptista, jenž se lazební cas

jmenuje, o tom když Ducá z Quizu nkteré sto

Nmcuw Luterianských porazil, na posmch atd.

wydal. Rkp. we. bibl. .KVIÍ. F. 38. list 12.

.lest lo satyra za satyru, hana za hanu, kdež wy-
ílá pemožení armády .spaniclské od kráiowé Alž-

bty eiílické r. l.^SS, a ukazuje, že proto nejsau

IViiui ti kacíi, že proliráii, ano: Spanielé tu wí-
tzowé tam pemoženi byli. Poíná: „Sem na plac

la/.eitní ase ald."

217. JAX.V ADELFA píse posmšná na

Jana Augustu rkp. XVI stol. we 4. (Boek).

218. Chlauba podagrij^ w lalinském jazyku

od Wilihalda Pirkheimera sepsaná, a ped 27
léty w Slrasi)urcc wydaiiá w 8. w Praze 1597,

pd. od .JIÍHO CAR0LIDE8A Z KARLS-
l»ERKA.

119. Doktora nezdu-orilého Grobiána práwa

neprawá, w nichžto pod žertem oprawdow
mnohé nynjší nemrawy smšn pedstawuje. Z

latiny : Friderici Dedekindij Grobianus, de mo-
rm simplicitate libri II in <íraliam omnium ru-

sticitatem umanlium. Francolurli 1549. eské
peloženi, co mi známo, wyšlo w Brn 1748.

mal. 8. w Praze u Jauerniciia r. 1761 w 8.

(zajisté podlé staršího tisku), W Hoe Kutné

u í'fant. Slerta 1764. W Olomauci 1768 od

Bartolomeidasa. Pak w Praze u Zimy b. r.

7) Dramatické.

220. Tragédy nowá Pamachius jméno ma-

jící, od Tomáše Naogeorga Slraubinskébo slo-

žená i wydaná, a z ei latinské w eskau,

jakž mohlo býti, peložená. W Normbcrce 1546

we 4. listu 98. Pedmluwa jest od Krištofa

Gutknechta impressora ; s obrázky na dew
rytými.

221. MIKULÁŠE KONÁCE «; Judit, hra

z historie Judity piln wybraná, a rythiny mír-

nými tuto sepsaná od M. Konáe. W Praze u

J. Kososkébo 15 17 ol. (z nm. wzata jest

a pel. weršem 1 Isyllabnim, a nedol)e me-

tricky. Tišléna jest po smrti auklora.
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b) Hra pkných pipowídek od Bokaia slo-

žená, w nižlo tylo osoby niluwí : Slslí, cliu-

doha, nešleslí. W Praze 1547. Obé tylo liry

Kouáíowy, t. Judit a pítomná, wyšly s jeho

Iloíekowáním sprawedhiosli po jelio smrti.

222. Komedía sedmi mudrc. W Prosléjow

u Kašp. Aorga 1558 w 8.

223. Komedia o Zuzan. (Powolena prodá-

vali od bisk. Olom. w r. 1567) W Jiiid.

Hradci Ign. Ililgiirinera w 8.

224. ASIKl LÁŠ ÍSALIUS íesky prowozo-

wal r. 15(37 w kolleji Staromstské smutno-

liru : sw. Wáslaw, nuuedhiík (w Pelz. Jesuit.

S. 8.)

225. Komedia o králi Salomúnowi., z te-

tích knh kráiowských wybraná, w eskm ja-

zyku na rylhmy složená 1. 1571 w Praze u

Jiíka Nigrina \v 8. A—G. Opt 1604.
Weršem 8-syllal)niuL, s péú zpwy w 4 hlasech.

Prolog a epilog w llsyllah. werši.

226. (Deest titulus) Komedia o žebrácích

hodujících a kupci, s kterým ptku mli, w 8.

A—D4. weršem Ssyllahným, osoby jsau : rych-

tá, hospodá, kupec, písa, Scidlo , Paichost,

Dyjudej, Pateryfausy, Pudiwítr atd. (Závvírka

jest tato : Zawíraje tragedii ped žádným toho

nekryji, že jsem ji z polsky wyložil, w nkte-

rých místech rozmnožil ua žádost jednoho pána,

od nhož mi jest poslána, no jsem z ní opu-

stil, jakž mi mj smysl dopustil. Maje to sob
na Avli zwlášl jakausi fabuli o njakém wlku

mladém, kterýž chodíwal za stádem, též také i

o frejií, o kterémž Polák e šíí, ješto o emž
zaal psáti, nechce k tomu slušn státi, nýbrž

i mysl zprzuje, k zlé žádosti ji wzbuzuje. W
íemž jestli že se kilo kochá, jest toho nemalá

trocha \v 31ájovvém snu kdys napsáno i tišt-

ním wen wydáno, též i w Mnohých jiných psa-

ních, ježto píliš dosti na nich. A také zlému

uili, mládeži k tomu slaužiti, cožby každý z

powinnosli ml míti zde w oškliwosti, neteba

aniž náleží, nebo tu o duši bží. Samo pi-

rození naše zlé wci plodí a páše, tím se pi-

tom zprawiti chtj, a již se nyní dobe mj. A.

G. CAndreas Graudenc w Litomyšli) okolo 1573.

227. PAWEL KVRxAiEZERSKÝ.
a) Komedia eská o Bohatci a Lazarowi,

kratice sebraná z ewang. s. Lukáše w XVI
kap. skrze Pawla Kytmezerskéh'* z Štiabnice,

písae radního a ohywatele msta Strážnice. A
nyní w noNv wytištná I. MDLXVI. (\\- Roz-

bor liter. 11. ást na r. 1843— 4). (Tragedia

eska o bohatém lowku, kterauž prodáwati

powolil Olom. biskup r. 1567, snad táž jest

byla, w 8.)

b) Komedia nowix o irdoiri% kteníž pán bh
pediwným spusobem skrze Elizea proroka od

witele jejího AvyswohodiK wzata ze 4té ka-

pitoly twrtých knih královských. Ku potšení

>v tchto tžkých asích wšeclinm chudým

wdowám i sirotkm skrze Pawla Kyrmezer-

ského. W Litomy.sli 1573. Andreas Graudenc

w 8. A— Giij weršem llsyllabným. (Prolog

poíná :) Waším Milostem wšickni páni milí,

kteí jste se zde sešli tuto chwíii atd.

c) (Deest Titul.) Tobiáš., hra w 5 aktech s

prologem a epilogem 5*/,^ archu w 8. Tištno

w Holomauci skrze Fridricha Milichthálera 1 581

weršemi 8 syllab. rymowanými. Prolog poíná

:

Napoád lidé šlechetní, kteíž jste zde shro-

máždni každý podlé swé powahy, dstojenství

i pohlawí atd.

228. .SIMOXA LOMNICKÉHO Komedia
neb hra kralická, pofšitedlná a nowá, o ra-

dostném iczkiúsení Krista p. wedlé popsání

e>Yangelisty sw. Jana w 20. kap. 1582 s pí-
pisem Wilému z Rosenberka (w. Balb. edit.

Ungar. p. 186).

Po druhé tištna 1617 (bez místa) w 8. W rkp.

wer. bibl. XVII. H. 25. w 8. list 33, jest nerelá,

schází 1 scéna a druhá ást. Poíná zde od slow:
Strhal bych papír moený, jsem. k tomu drobet

zdšený X abychom Krista chwálili, tento bod w
dobrém stranili. Amen. BlaM 3Iagdalena zane :

Bh wšemobúcí atd.

229. Mafiáše Meisnera historia tragoedia,

nowá žalostná hra z biblí swaté wybraná o

strašlivvém podwráceni Sodomy a Gomorrhy, a

obtowání Isáka atd. nyní w eský jazyk z

nmeckého peložená od DAXIELE STODO-
LIA Z rOŽOWA atd. Od nhož také pidané

jsau texty pod Musas, to jest písniky, kteréž

se po každém aktu od panen zpíwati na osm

hlasuw mají, we dwau kuích. W Starém m.

Pražském u Jiího Daického 1 586 w 8.

230. (Deest Tit.) Komedie masopustni 8syl-

labním weršem. Osoby: Linhart, Antošt, Hawel,

Bío, Brož atd. Wytištna w Star. m. Praž-

ském u Jana Jitínského 1. p. 1588 w 8.

A— E2. (Plná žertu prostonárodních).

231. Komedie z knihy zákona božího, jenž

slowe Ruth. sebraná a slowiilné a wzácné pocti-

wosti pánm starším auedliiikum i jiným p.

sausedm záduší kostela sw. Hawla w St. m.

Pražském pi|)saná
^
ode mne Adama TE?A-

CIUSA líKODSKÉlíO, pi témž zádušispráwce

školního, W Praze w impr. Sumanské 1604.

w 8. A— Gij weršem 8-syIlabním.

232. TOBIÁíE MAUEMXA a) Wk
lowka : pkná duchowní hra o desaterém wku
žiwola lidského. W Praze w 8. 1604. W lioe

Kutné u Ji. Kincla 1723,1736 w 8. (Index).

b) Historie kratochwilná o jednom sediském

pacholku a o pobhlém Židu, pak

c) Wcystupný syn, w 1 jednání w rýmích,

tišt. okolo r. 1604, pak asto, k. p. w Praze

1773 w 8. opt 1775 a JMule b. m.
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oddlení IV. 1526— 1620.

233. Bietislatr a Judita iili: Násilné iino-

šeiii Jiulity <ii"iTV i-isaíské od kiiiiete Biotislawa

Achilla iekeho. od C.AMPAXA WOUNA\-
SKKIIO sipsaná. (Mela prowozena byli 22

erwiia 1601 od mistru a profossor ucciií

rraiskho, ale lu-doslali k lomu dowolení od

i,cj\v. kanlíe p. ^^ojlollla Popela z Lobkowic.

Zpráwa o tom w Ms. lil. fakulty. W. \>'ela

1845. . i 3.) Jestli kde rkp. zacliowán ? —
23 1. Komedie íeská o ctné a šlechetné irdow

Jiiditlt a o Holofei-nowi liaitmanu krále Na-

huchodonozora, od MIKULÁSK WllÁNY Li-

lomyšlšk(-ho z nm. pielož. W Praze u Jiiho

Nigrina 1005 w 8.3 archy weršem 12syllabnim.

235. Historie dttvhotnti o Samsonowi silném

lulatnéuí nkdy wudci israelském, w spusob

Iraffcdie sepsaná, a wzatá z knih Judicuin od

kapitoly 13 až do 17. W Praze u Daniele

Sedlianského >v S. 1608.

Proloii i:)s\llabnimi, oslátek llsyllabníini wer-

šcmi A— I. Poslední 4 listy zawírají malau frašku

kupci a newéru manželie Dorot.

23(). Summa finj o sw. Eliáioiri proroku,

wzalá 7. pisma sw. z knh králowských 3 a

4. ku poctiwosli slawného sjezdu .1. iM. chur-

lirsluw, arciknižal rakuuských, léž i jiných kní-

žat íšských. Strojená w latinské ieci od mlá-

deže akademie S. .1. u sw. Klementa. Wytišlna

w Praze u Kašp. Kargezia 1610 we 4. lisluw 17.

Jest wiasln jen pehled lat. hry, ale širší, s

nkter>'iui weršenii. Akty jmenuje rozdíly, scény

ástky.

237. Constantinus Weliký t. j. komedie o

jeho hrdinských ctnostech a weleslawných skut-

cích, držená od akademie Pražské S. J. W Pr.

u Tob. Leopolda we 4. 1617.

238. humedie kniiat pekelných, w rytmy

uwedená w 8. (Index.)

il) Listy doicÍTiié.

239. Mikuláše Jurišie psaní ku králi Ferdin.

1 o hájení msta Kyseku (Gynse) 1. 1532. Hkp.

w Arch. Budjow, Tišln w Oas. Mus. 1627.

II. 71. (Dle sauwkého j>eloženi).

240. Listy Hynku z ílian^ jídlonoše J. M.

c. Ferdinanda I a kommendatora ádu Maltez.

w Lhicli. Neznámo kde rkp. w. Schaller To-

poirr. Berauner Kreis 101.

2 11. List Hloxiuiilianúw Swenúowi r. 1574.

Tiši. we Wid. listech 1813 num. 1.

242, Psaní Ladislava sturšiko z Lobkoiriv,

na Chlumci a na .listehnici, uejwyš. hofmistra

král. íeského od r. 1579, rkp.

243, Psaní Si<imuiida z- Šellenhcrku a z Kosti

od r. 1564—1580, llkp.

244, Dopisy Karla z Žerutina dílem do lolio,

dílem do V oddlení padající.

Nkteré tištny j.san w Slowesnosti J. .1. >V Mus.

as. sedmero (z r. 1628— 1G31.) 1831. IV. 293.

patnáctero 183G. II. 123.

c) Powlkij, romány.

245. Historie o Tyli lúilenspietjloiri. Z nm.
peložená, pak okolo 1550 léž 1566 w 8.

i caslji b. r. a m. lišlna. (Sepsána w dolno-

nmeckém dialektu okolo 1. 1483, polom do

wysoké nminy 1529 peložena.

Dle podání byl w prawd žiw, a jeho šelinow-
ské kalisky dílem ])()cli(ky ozdobeny, dílem prí-

mvšleny jsau. Mi oriíiiiial w prose byl. W. Geseb.

d.'altd.'Lít. v. Soboli. 1814. II. 2tí.

246. Karel Dewienzo z Londýnu a slena

Amulie Florentinská, aneb podiwné jest ílowka
šlsti.

Dle Zlobírkébo jest starý román z XV stol. Dle

Doi)rowsUli() pozdji sepsán. Nám známé \v>(iání

nowé \v Praze 1787 sir. 18 u Karla Zimy, pak

1792 w 8. té/, w Kuln Hoe I8U5 w 8. Z wy-
dání r. 1787 tištn zlomek w Cbrestomatbíí Tom-
sow na str. 217.

247. Krouika kralická o jednom nábožném

rytii-i. W Prostjow u Kašp. Aorga 1555 w 8.

248. Rytii-ská cesta Ludwíka Wartemanna.

1559 w 8.

249. Historie o rytíi jménem Galmy 1561

w 8.

250. Traktát o mládenci, který jsa w štstí

zpeychal. AV Olomanci u .lana Giinlera 1564 w 8.

251. Kronika o jednom rytíi jménem Ale-

xandrovi, jak weliká ncbezpecenslwí ml na

moi, píinau otce swého 1565 w 8. 1773

a íaslo.

252. Kronika o Herknlesowi, pro p-íklad

udatným a zmužilým jonákiím, od ZIKINIUNDA
ANT. Z 1IKLFI:\BK11KU, w Praze 1565

w 8. u Melantricha.

253. O dwau milých, Emilii a Camillowi

1565 w 8.

254. Kronika o mštnínu ímském (dovo-

lena prodáwali w Olomanci od bisk. r. 1567).

255. Kronika welmi kralochwilná o rozmlan-

wáni krále Šalomauna s Markoltem, oblieje

welmi škaredého. (Odtud j)ísIowí : líoznmná

jako Markoltowa dcera. Dowolena biskupem Olom.

prodáwali r. 1567) w 8. Pozdji w Praze

u K. .1. Jaiiernicha w 8. b. r. (ok. 1760).

256. Historie o dwau mládencích, lišt. ped
1567 w 8.

257. Knížka o starém hospodáH a mladé

žen, lišt. ped 1567.

258. Kronika o icii svaté lišt. ped I5(i7.

(jakož widli z dowolení bisk. Olom. ku \n-u-

deji 1. r.)

259. Historie rozliné o divných a mnohých

vcech a píhodách lidských, dobrých i zlých,

kttíréž jsau z dwau kronik a z jiných knh
wybrané a . . . wytištné w Praze u Buriana

Waldy 1580 w 8. (4 archy).
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Jsaii nejwíce pauhé hájky, jako: o proroctwi

Libuše, o Iloriniírowi, a... skoku koné Seiiiíka s

Wyšelirailu, o dušícli u Žale, arodjnících, o po-

átku Piinidy , o píjmí páníi Weitmilc, jenž bylo

Krahice. (Nezlé to pediiily románk.)

200. Slrašliwá nowina o mordéi Kristma-

nowi, kterýž >ve 13 letech 904 mordy uinil.

W Praze u Biir. Waldy 1 582 we 4.

261. Zprúwa o Ptolom. Arfaratowi^ králi

aegyptskéin sprawedliwém. W Praze Burian Walda

b. r. fol. (mezi 1570— 1590).

262. Nowina prawdiwá, co se jest pi jedné

.sífc/A strašliwého pihodilo w Prusich 1. 1589,

W Praze u Mik. Pštrosa 1590 we 4.

263. Nowinij dwoje : Prwní o žalostiwém a

neslýchaném skutku, kterak léta tohoto 1592

vv Sleszku wsi Firmo eené jeden hajný aneb

polesný w noci opálen tžce od tí katan

trápen byl. Druhá : (w, diwy dole) u Dan.

Sedlanského w Praze.

264. BART. PAPROCKÉHO kšaft, jenž byl

od jednoho starce uinn tem synm nepo-

ádn se chowajicím, tak aby nejhorší z nich

statku jeho neddil: Proež oni dali se w saud,

jedenkaždý . . . skutky swé schwalujíc, a dru-

hého zlehujíc, W Praze u ddice J. Šumaná

b. r. (1601) we 4. V— G. Pipiš p. Krist, z

Lobkowic. (Mrawného obsahu proti ožralstwí,

smilnosti a kostkást^ví.)

265. a) O pacholku sedlském (r. 1619 u ti-

skae Handla w Ulom. inventowané knihy. Boek).

h) O Jiíkou-i tamže cf. III. 147.

c) Warlona ? tamže,

266. Mích. PIEÍKY SMRZICKÉHO a/fcí

a rozepe mezi filosofem, w lékastwí dokto-

rem, a orátorem aneb prokurátorem, temi wlast-

ními bratry, kterýby z nich obci a wlasti SAvé

nejplatnjší a nejužitenjší býti, a lak wedlé

kšaftu otcowského dwau dílu statku po nm
dostali ml. Jak ueným a maudrým, lak i pro-

kurátorm weymluwným a wšechnm lidem obci

a wlasti swé slaužícím milá
,
prospšná a uži-

tená. Wydaná atd. w Praze u Pavvla Sessia

1609 w 8, sir. 366.

Obsah dobrj% e ceny stední, hust protykaná
latinau. W nálezu Ivu konci dáwá se pednost
eníUowi, a we pídawku odpowídá se na otázky,
infiželi eník šlechetný pi nesprawedliwau, a na-
proti nešlechetný pi sprawedliwau ctn a chwali-
tehn zastávali, a pak nii!/,cli upíniný prokurátor
jtrawd asem odpírati? AVidti asto i sofistické

dwody.
267. Fortiinafiis, kterýž nm, wyšel w Augsp.

1509 zajisté brzo do eštiny peložen a asto

tištn. Jedno wydání jest od r, 1561 w 8,

pak 1717 w 8.

Jiné má tento nápis : Fortunalns se swým py-
tlíkem a klobaukcm, kterak jednoho i dndiého
nabyl, a co se mu pihodilo w jeho \veselém a

kralochwiiném žiwoln atd. w .liidaw (bez r.) w 8.

str. 191. W tom e a dobropísemnost již welmi
porauchána.

268. Welmi kratochwilné tení o schjtralé

Finelt jinak Popelce tak nazwané. Pro wyra-

žení mladým lidem z nm. jazyku na esko
peložené. W Litomyšli u Wácsl. Turecka w 8.

bez r. 4 archy.

Jiné wydání w Jindichow Hradci u Ig^n. Wojt.

Ililgartnera 1761 w 8. Jiné wydání (bez r. a místa)

má zpedu tento poátek we wcrších : Toto kra-

tochwilné tení ndadým lidem k wyražení atd.

Tento píjemný románek, kterýž w tchto nowj-
ších wydáních známky dobrého starého slohu a

jazyka nese, pedlán jest we franin w operu,

ježto do nm. byla peložena pod jménem Aschen-
briidel.

269. Kratochwilná kronika o sedmi mudrcích.

Wšem milowníkm tení wydaná a w now
oprawená a zlepšená w 8. w Jiudicho-Hradci

(bez r.) 8 arch.
AVyprawuje rozepi smyšleného prince Ephia s

králowau macecbau ped králem, záležející w 9

rozpráwkárh, jichž twero králowá, tolikero nui-

drci, a poslední princ sám pednáší. Nkteré jsau

utšené. e wbec prostá, istá, až na chyby
astým otiskowáním wklauzlé. Pochází podobn
z tchto asw. Nachází se mezi knihami od bisk.

Olom. prodávvati dowolenými r. 1567. Jest to pe-
ložení neb radji napodobení knížky Michala An-
dreopolusa, kterauž on ze syrského do eckého
jazyka pewedl. Puwodce její jest Syntipas per-

ský nuidec. Wyšla w Paíži pod jménem: Syn-
tipas, de Syntipa et Cyri fdio Andreopuli narratio,

1828. [ecký te\t snad z III stol.]

B. ECKÁ A ÍMSKÁ LITERATURA.

270. (ei z hlubokých nuidrcw.) Knížka

wýborná a lowku wšelikterakého wku i stawu

k tení welmi užitená, z písem welmi staro-

dáwných pohanských mudrcuow wybraná atd,

(fol. verso). Tyto knížky jsau listeny w Plzni

od Jana Pekka nákladem urozeného wládyky p.

Wácslawa Heydy z astrowa a od Duhy 1529,

8. min. 12 archw.
Podruhé pod nápisem: Pkné a Avehni užitené

ei wybrané z knh nkterých mudrcinv pohan-

ských a nilelw starých w této knize položené a

wyswtlcné najdeš. >V líolom. u Frid. Milchthalera

1572. Po tetí: Píkladné ei a užitená nauení,

wybraná z knh hlubokých mudicrnv ukazující pra-

widlo wczdejšího žiwola , jakbv se každý roz-

šafn držeti na swl ml. AY Praze u Buriana

Waldy 1579 w 8. str. 254. Po twrté od Faust.

Piocliázhij w Praze r. 1786 w 8. s nadpisem tymže
sir. 183. Po páté ptxl jménem : Základowé man-
drosti a o|)alrnosli ili jtrawidlo wczdejšího žiwota.

Z knh hlubokých miuhciiw wybráno, a nyní ze
lyr starých ridvopisuw eských po pilném porow-
nání znowu wydáno od Fr. S. /lez-dhy. S pcd-
miuwau od Pawia h)^. Šofaihn. AA' Praze nákladem
aheského kiiilduipectwí 1844 w 8. (\\. Úwahu
Aye hwlech 1844. str. 348 od. AV. Tomka, a w
Cas. mus. 1844. sir. 617 od E. AVocela). Nachází
se též w rukopisech a) hibl. kapilolní rkp. a\ e 4.

na papíe z druhé polowice \A I století s poáikein
(rnbro): Poínají se knieln o rozliných wccch
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kažili-mti olouikn zniíti poli-biiých atd. I>) wo.
liil>l. rvi- rozliinM-li iiiiulií iiw poliiiiijik} ili atd. oil r.

i:»62 |)0(J >ii;nal. -WH- B. 10 lol. c) lamž rUp. XVll.

E. 32 we 4 <{) tam/ WII. K. II \\v 4. [s wjlalicm

z Laklaiuia Finniana o |)iaui- poci- bozi]. 1'. \> i-

IHi I riMii.^trina. in-jwy.ši liormistr Urálowslwí o-
ski-lio (1490 — 1014) k (loltri-nni dítek .swýli dal

lalinf sbríili natitoní ^^.Mliká miidiciiw lalinskyrli

a ofkVch, m-jwiie pak z IVliarcliy,^ potom z ic.

Seiiokv a j. z kleróžto sbirky Jan Cc.ika. knz a

|)éstaiiii II p. z I\'rn>l('iiia a\ ybral |)rítoiiuiaii kiiížUii

íiky. Tilí wydání piips.ino p. >> ^atishl^\ll z IVmii-

šteiiia. nrj\\\>.M'iiiii kaiiilfii král. .skidio (lóGO—
1582). ^^ piípisii pra\\í .>í. že on pro obccin' do-

Iiré jest to. a!t\ lato knížka .sep.sána a ^\llllec \vy-

dáiia |t>la. o|)atrili rá-ii. Ze ale již ped .')0 léty

w Plzni li.-kein ta knížka ^\ y.^la. jest to bud cliw áia

staré zásluh), hnd za náklad na tetí \\ydání daná.

Ostatn knížka wrnii i jazykem \v\borná. Pekla-
datel s textem SNvýeh lilosolmN swobodn zaeházel.

pidávaje, ujímaje a míšeje slowa jejich í^a.sto po

libosti.

271. Arislotelíi spis o pirození ziriiat, je.><t

v rUp. iia papíre od r. 1538 w hihl. wercjiie

Pražské XVII. F. 5. we 4. lisUi 324. Poiiiá:

^Zwiíat sírany noklcré jsii nesložené, totiž

kteréž w podobné sobe slraiiy dlí se ald."

272. FI.AVIA JOSEFA o trálce zidow-

ské kiiiliy sedmerý, U nimžlo naped žiwot

.losefiiw. od nlio samého sepsaný, jest pidán.

Proti Opionowi knihy dwoje. O miieedliiiclwí

Blacbabejských knihy jedny, nyní teprw wšecliny

w teskau e z latinské peloženy od Pawia

Aqnilina Hradeckého JI. D. L, III. (Na konci :)

Wytiitna a dokonána jest kniha tato w inest

Prostjowé u Jana Giinliu-ra 15.")3 lol. Pípisu

(p. ^^ (tjlcliowi 7. Pernšleina) piedmiiiw a ži-

wola Fiaviowa list 24, te.\lu list 207, stran

414, registr.

Po druhé 1803 w Lo\voi w 8. od Bartolomei-

dsa. wšak toliko o \válce židow.ské s žiwoteiii

Flavion\'m a s vyobrazením zem ži(]o\\ské str.

XVIII a 646 mimo refrisl. Plácel z Klbini;u \\ píed-

inlu\\ na s\\au historii žido\\skau tento saiid o té

knize wynesl; jaká w ní e.Uina, a jak wlastní

wyložcní. kdož lau a latin i esky rozumjí,

snadn saiidili ni(diaii. A já práce jeho nehaníni,

udlal eož mohl. nebyloli pak ke w.šemii do.sta-

teno.Nli, >\ždyí wiile (loi)rá a obecného dobrého

žádostiwá byla. Snad pán bull wzbiidí nkoho, kdož

i tu . . . i jiné knihy jeho o starožitnostech národu

toho. kteréž \\ jazjkn eckém ozdobn sejjsal, ob-

nowí a wyloží, a toho maudrého žida netidiko

ecky, latin a nmecky, ale i esky .s námi mlu-
witi nauí. Tato kniha náleží mezi spisy do mno-
hých jazjkúw piložené.

273. JAN STUAXKX.SKÝ, m.ifan Po-

álecký, llrhúni Liiciaiioiro ft. Caliiinnia) pe-
ložil wýten, a pipsal Hertlioldii 7- Lipy, nej-

»yš>imu editeli ni(ira\v.«kémii 150 1.

274. PAWKL WOIlIjr.NÝ peložil: Dicfa

Graeciae sapieutvm. interprete Krawio Hotcro-

damo , iteni M/ini Piihlinuí omnia bojeniico

serinonc reddita, Olomiic. 1558. 12, W Praxe

u JkUintriclia 1502, 1507, 1570. Též Pragae

aptid Georjr. Nig^rinHin 1573, 8. ib. 1575,
1570 apnd Georg. iMehintricluím ub Aventino

1578, 1580, 1585,8. apnd- Gcurg. Jacobideiu

Uaczicensein 1597, 1599, 8.

275. llmmhtinrui bohw pohanských (z

Lnciana ?) W Oloinauci u Jaua Giinlliera 1500
w 8.

276. IMAIÍT. KUTIIKiV peložil Áppiaua
Alexandiinskéko o Illiriích. Balbin dokládá, že
/. eckého.

>Viz Kiithena kroniku kap. III, kdež sám jiraMÍrA i tlilo také niloby se o Illyricích aneb Char-
^vatích, z nichž národ náš a prNMií spráwcc eský
pošel, doložiti: ale jionnadž App. Alex. obzwláštní
knihu o nich sepsal, kteráž w brzkém ase ode
mne w jazyk eský peložená na swtlo xvyjde,
protož inuí toho tak zanecháme.

27 7. Cdfíiiiis Disticha nioralia cum schuiiis

D. Erasmi Ptoterudami, el eiiarralione Bojetuica

PAUI.I AUriXATIS Ihadeceni 1558 Olomuc.

.loan. Guiithcrus. Pragae 1504, 1509. 1571
u Ji. 3Ielanlriclia, pak opét w Praze u Ji.

Nigrina 1573, 1575, 1577, 1578 a 1579.
Typis Georg. Jacobi Daiceusis 1580. Apud
Melantrih ab Avent. 1581, 8.

278. llAWOli RODOWSKÝ mladší z IIii-

slian peložil z etiny a) Ziwot Alexandra

Welikého. h) Nkteré wci z Plnlarclia. cj Se-

ci ela Aristoteles. Kniha lidských clnoslí a mno-
hých naueni, kterak se králowé, knížata i páni

w swéui panovvání opatrowati, jakým prosted-

kem poddané sprawowati
,

jak xvšeckuy swé
>vci ídili ald. ku pocliwosti p. Wilému z Ro-

žumberka . . . nejwyššiniu purkrabí král. esk.

ode mne Bawora mladšího Rodotcsliéio z

Huslian . . z charwalské ei w eský jazyk

uvvedena 1. 1574 we 4. sir. 240. Rkp. we,
bibl. XVII. G. 11.

Skladatel té knihy jcsl .lan syn Patricuw z msta
Scordy (osoba mythická). On prawí w pedraluwé,
že tu knihu w chrám modly slunce nalezl, a ji

z eckého w kaldejskaii, arabskau, hitinskau a char-

^vat^kau e peložil. Ze jí kesan njaký psal,

patrno. Poíná: Pedkem Alexande králi uýborný
máš o lom wdli, že jesl maudrosl hlawau wšech
mrawinv atd." Rozdlena na 3 knihy. Starší ne-
celé peložení w rkp. Facul. pliil. Oeconomica B.

1. sir. 53—66. Poíiiiá : „AVšemobaiicí biih ostraž

našeho krále k chwále uících atd."

279. AHKAIIAISI Z GUiXTEKODU : Cy-

ripaedia. Ilodnovvrná starožitná historia : O
chwalilebném xve wšclikýcb knížecích ctnostech

wycwiení a zwedcni, o slawných skutcích, wí-

tzných wálkách, a práw heroit.><kém .šlechetném

žiwotti Cyra staršího, i)rwníÍH) monarchy pcr.ské-

ho ald. Od Aenofouta, slawného rytíe a lilosofa

Athénského okolo 400 let ped nar. Kr. eckým
jazykem sepsaná, nyní pak w eskau e pe-
ložená. K níž i potební pídawkowé, k wy-
swtlení i ku polwrzení jejímu náležející, jsau

pii)ojeiu 1. p. 1 »i05 we 4. str. XLlV. 023.
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registr. XIII. Pipojena jest zwláštní kniha

:

Pidawkowé k liislorii Xcnofontowé o žiwotii

Cyra pruního, monarchy perského w dwanácti

kapitolách ohsažení. 1) O obyejích onch sla-

rodáwnich Peršaníj. 2) O králích medských ald.

ald. Wylišlna w Starém íM. Pražském u dé-

dicfiw M. Dan. Adama z Weleslawína atd. 1605.

we 4. mimo titul a jeden list piípisu str. 204.

registr. IX. Prvvni díl pipsán pánm Wilérau

a WácslawoAvi z Lobkowic, pak znoAva Wol-
dichowi FeJixoNvi z Lobkowic, jich otci pipiš

stojí od r. 1602, kterýžto byl 1604 zemel.

Druhý díl (1. pídawkowé) pipsán p. Hendi-

kowi Libšteiiiskému z Kolowrat.

Po druhé w Praze 1808 u dd. Krameriusowých
w 8. pod tilulem : Xenofonta niudrre Aténského
ži«ot a skutkowé Cyra staršího atd. Malý wyjímek
tištn w Rozmanitostech 1. 61.

280. Plutarcha hodaeporicon, o wychowání

dítek b. m. 1569 (Cerroni), pak w Praze 1609

w 8. peložil JAKUB KRUPSKÝ mladší.

281. ástky tam zde z auktor peložené na
mnoze se nacházejí k. p. u \Yelesl. polit. hist. Od-
kudž : Re Catona proti pýše a nezbednosti ženské
w Hlásat. II. 153.

C. HISTORIE.

a) Wšeobecná.

282. Jana Kariona kniha kronik o všeli-

kých znamenitých wcech od poátku swta
zbhlých wrn a poádn Myprawující atd. od

r. 1532 skrze BUR. JANA SOBEKA Z
KORNIC z lat. do eštiny peložená 1. p.

1541 we 4. arch 44. (Na konci:) Konec

wykládání w sobotu ped swatým Bartolomjem
atd. I. p. tisicieho ptistého XXXIX. W Olo-

miíci. Wytištno a dokonáno w Litomyšli ten

twrtek po sw. Witu 1. p. 1541 u Alexandra.
AVyprawuje w krátkosti píbhy od stwoení swta

až do r. 1532. Rozdlil podlé proroka Elia, že
6000 let státi bude swt a potom zrušen bude, w
2000 let bez zákona, 2000 let zákon, 2000 let cas
Kristuw. Druhý wk oddlil na 4 monarchie kal-
dejskau, perskau

,
greckau, Rímskau, kteráž pe-

sahuje poslední wk, na kterýž snad i díwe wy-
jití jeho, an prý bídi k konci pospíchá, bude za-
jisté skonání swta. Odkud mže se wyswllití,
pro tehdáž tak mnozí i sám AVelcsl. k. p. w Kal.
hist. píše : Léta posledního wéku atd. Táž kronika
po druhé wyšla ))od titulem : Jana Kariona kronika
swta znowu pt-hlédniitá a w eštin pooprawená,
a až do smrti císae 3Ia\ímiliana II dowedená 1584.
we 4. od mistra Dan. Adama z A> eleslawína. Též
1602 we 4. u ddií uw jeho sir. 460. Z toho wydá-
ní patino, kterak jazyk eský za pul století se zdo-
konalil. iVowé peložení od Ondeje Moráwka posud
w rkp. Starší rkp. Karionowy kroniky ^^ \\ t í. bib.

XVII. G. 7. we 4.

283. Kalendá historickým to jest krátké

poznamenání wšech dnw, jednoho každého m-
síce pes celý rok od M. Dan. Adama Praž-

ského (Z WELESLAWÍXA) atd. w Praze

1578 u .liího Slelantricha str. 376 mimo 6

list pipíšu, na konci registr, we 4. po druhé

1590 fol. nápisu, pipisu, básní a erb str.

10, rodu knížat a král eských 52 str. textu

636 sir. registr, listu 21 V^.

Titul celý jest : Kalendá historický. Krátké a

summowní poznamenání wšechnch dnúw jednoho
každého msíce pes celý rok, k nímžto s dolo-
žením let. buto od stwoení swta, aneb narození
božího, pidány jsau wíry a pamtí hodné historie,

o rozliných promnách a píhodách, šastných i

nešastných, weselých i smutných, obecných i osob-
ních, jak w jiných národech a zemích, tak ob-
zwláštn w slawném národu a králowstwí eském
zbhlých (až do 1587.) Naped položeny jsau o;e-

nealogie, aneb tabule rodu welíkoniocných knížat

a králow. kteíž od zaátku až do tchto asiiw
w eské zemi kralowali. Jest i mnohých jiných
rodw králowských a knížecích místy swými w
kalendái dotknuto, kteíž nyní w Ewrop a w íši
panují. Indices k tomu a registra dostatená naped
i na zad se najdau. To wšecko znowa rozšíeno,
a k libosti tm, ježto cehch historí a obšírných
kronik míti aneb pro píiny ísti nemohau . . . s

pilností sebráno. AVytišlno a wydáno prací a ná-
kladem 31. Daniele Adama z Weleslawína léta po-
sledního wku M. D. XC. „Strun, swtle, slUadn
wyprawuje Wel. a již pro sloh historický nesnir-

tedlný jest. AV. Rulikuw kal. hist. jenž jest políja-

owání tohoto.

284. Setení rok od poátku swta, ponauc
od Adama atd. (sepsal) GRYLL Z GRYL-
LOWA we 4. w Praze 1588. Jest to chro-

nologický pehled píbhw historických.

285. Registík historický t. j. krátké sum-

mowní setení a jistý poádek let od stwoení

swta až do narození p. našeho J. K. a odtud

až do léta p. 1596. Wydaný w lat. jazyku od

wznešeného historika Abrahama Buchholcera

atd. a nyní nejprwé w eskau e peložený,

skrze BENYAMINA PETKA Z POLKO-
WIC. W Praze u Anny Šumanowy 1596 fol.

2 abecedy.

Tento od Buchholcera až do r. 1580 sepsaný a

latin (Index chronologicus) mnolvokrát wydaný
registík Petek až na swé asy dowedl istau,

skladnau eí. Prawdali, že Jií Rybay ml wydání
od . 1572 fol. byloby wydání 1596 již druhé.

286. O pieditcných promnách w swt.
(Jest pi Alkoranu Budowcow 1614). ')

287. URBAXIDES PAWEL: Památka pe-
bylých i pítomn za mého wku se djících

wcí od r. 1600— 1614. S pidawkeni od r.

1625— 1642. Rkp. sauwký we 4. u Boka.
288. Memorabilia (rozliné zápisky) od r.

1575— 1620. Rkp, Regim, zdrawi Koppa we
we. bibl. LIV. A. 61.

Na píkl. . 1594. Ten rok na díle byl suchý,
neb w let welmi weliké sucho poalo býti. až
práw když zase na zimu síti mli atd.

1) W kalendái každoroním hospodáském 8/-
MOyA PARTLICE z Spicberka (1617) nalé-

zají se též historické a literní zpráwv toho asu,

10
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b) Macedonská.

289. Historie o králi Alexandrowi Welikém

macedonském, w niž se jeho cinvalilebný žiwot,

slaleíni cíiuinvo a heruilske clnosli, wálKy, slawiií

lenii- niiii >vším swlem >vilzowe pokládají.

K nabyti každé clnosli a pobo7.n>-cb nirawuw

sepsaná od Malanše Walkenbergera 7. Walken-

berkii. WylišltMia av Uolomauci u Jiiika Handle

\v 8. (bez roku) list 63.

Z mnohých spiso>vatcl dobe snesena.

c) Zidoicská.

290. Dairida Kyhera vompendium. To jest

krátké obsaženi historie o wálce židowské s Hi-

niany a žalostiwé 7.ká7,e onoho nkdy swatélio a

?hi\vnt-ho msta Jernsalema, i lé mší polilie ži-

dovské, z latinské eíi na esko peložené skrze

IVIlKULÁ^E ^TVPACIA Strakowského. Wy-
tištné w Starém m. Pražském u Jiíka Jakuba

Daiického 1. p. 1591 w 8.

Skladatel jnunowán na 5té stran piípisii. Po
druhé sem tam 7.nii)né od Kranieriusa w Praze

* 1806 w 8.

291. Historie iidotcská na knihy lyry roz-

dlená — kterážto nikdy prwé w žádném jazyku

wydaná nebyla, nyní pak w now z nmeckého
exempláe psaného do eštiny s pilnosti pelo-

žená. \V Starém mst Pražském n M. Dan.

.\d. z Weleslawína 1. p. 1592. fol. sir. 468
mimo 4 listy registr. Pak 1610 fol. tamže.

Sebrána jest z Josefa Flavia a jiných od pítele

a .íwapra pekladatele AVácslawa PLÁCELA Z EL-
BUSGU. Kniha wcí dležitá, jazykem klassická,

n«ho( od Weleslawínv oprawena.

292. IIAWLA ZALAXSKÉÍIO hisloria o

hrozné a slrašliwé r^káze a nejžalostivjším

vyNvráceni nkdy nejslawnjšího a nejswljšího

msta Jerusalema a chrámu. W Praze u Dan.

Sedlíanskébo 1617 w 8. (Pod dcdikací 161 1).

d) Turecká.

293. Patela Joria kniha o vcech a sp-
sobech národu tureckého velmi králce sebraná,

z ei lat. w esku peložená. W Praze u Pavla

Severina z Kapihory ve 4. 1540.
Piložili .S7AT a AMUIKVA z OTTERSDORFU, pí-

sai r;i(lní St. ni. Praž-skélio. Pipsáno jest jirci-

wéwodáni Maxim, a Ferd. ríaowicimi , kteí se
i:c3ky uili od Jana Hazeinherka, dkana Litom-
ického.

294. O porúice, která se slala n Budína
1541 w Praze we 4. (list MATJE Z LU-
/illCE a JIR. Z WALDŠTEINA z Wra-
líslawi do Cech poslaný).

29 "j. I\'niriinj nové o Turku a o Budínu,
(w Praze) n Bartolomje Netolického 1542 ve
4. Z lat. na nmeckau. z nm. i:a eskau e
peloženo skrze téhož BAKTOL. NETOLI-
CKÉHO. List 1 1.

296. Tažení proti Turku viry kesfanské

hhiviiému i našich životuov nepíteli. Jakýmby
spnsobeni pedsevzalo býti mlo, a kdeby se

lid válený, a naíi penize, a k lomu dla vzíti

mly 1543 (bez místa a tiskae) ve 4. (1545
Pek-el).

>Vzato z kroniky turecké Jlich. Constantina z

Ostro více. W Praze u B. Waldy 1594 w 8. A—B.

(u Boka).
297. Kronika o pohnutí kesfanw zname-

nitém proti Turkm pohanm 1. 1543 ve 4.

298. Pedloženi tureckého legafa Ebrahima

Strolskélio, Poláka pirozeného, ped jeho Ave-

lebnoslí císaskau, králem Bímským i ped ji-

nými . . knriirsty ald. v Frankfurt slováckým

jazykem uinné 1. 1562, 27 Lislop. S krát-

kým dotknutím darnov, kterýchž J. C. We-
lebnosti dodal. Item o jeho služebnících, to-

varyších a velbhuulich. Z lat. ei pel. ve
4. v Star. m. Pražském Jan Jiínský vytlail

1 arch.

299. Solimana tureckého císae poselstirí

k J. )1. C. Himskému pi pilomnosli J. 31. Ma-

ximiliana Kímského atd. krále, kurfiirslúv, knížat

a jiných stavv svaté íše ve Frankfurtu pi
Meynu skromáždných, v jazyku tureckém ui-
nné I. 1562, 27 Listop. Také jest tuto do-

loženo o daich, kterými jest J. M. Císaskau

týž legat . . . daroval. K tomu i list, kteréhož

Jeho 3Iilosti Císaské dodal, stranu pímí a

pokoje. Wše z nm. peložené 1563 ve 4.

(Na konci). W Starém m. P. vytištn nákl.

Šebest. Oksa z Kolovsi atd. list 12.

300. Historia neb kronika turecká od Mi-

chala Constantina z Ostrowice, Ráca neb Bo-

snáka nkdy od Turkv . . . zajatého a mezi

Jenae daného vrn a práv sepsaná. Item

tažení proti Turku, a na konci také pidané

jsau nkteré vci z knih o slavných inech
Skanderberka knížete Epirolského ald. Od ALEX.
AU.IEZDSKEIIO, impressora, v jedno sebraná

a na mnoha nnslech z strany eštiny spravena,

a v Litomyšli u Alex. Aujezdského 1565 vy-
daná atd. ve 4. Opt tam 1581. Jest také do

polského peložena. W. Tygodnik lit. 1840. sir. 8.

301. Noxriny o dwau potýkajících se., totiž

Turku, pohanu a husai kesfanu, kterak Turek

pobídl jest husae kesfana, aby se s ním bil

o víru aneb náboženství. Wytištno w St. m.

Praž. u Šebest. Oksa z Kolovsi 1565 ve 4.

302. Wypsaní pravdivé, kterak J. M. C.

s arciknížetem Ferdinandem 1566, 12 Srp. z

AMdn proti Turku táhl, w Praze u Melanlricha

1566 4 listy ve 4.

303. Jistá a gruntovní zpráva o ostrovu

Malt., kterak od Turkv obležen a dobýván,

w Praze u Šeb. Oksa i 566 ve 4. 4 listy.

304. Noviny o zámku Segetu v uherské
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zemi, jak jest ho Turek dobýwal. W Praze u

Šeb. Oksa 1566 \ve 4. 2 lisly.

305. O zaátku tureckého císastwí, te'ž jak

se w s\ve'm wáleínéin hehu ídí, a jakého c\\ i-

ení Hžíwají. Krátká suinma pro uwedení w
známost lidem sebraná, k tomu o obyejích tu-

reckých, knížka od Bartolomje Georgewi e-
eného, kterýž mezi Turky mnoho let w zajetí

byl, z lat. pel. SIXT Z OTTERSDORFU,
s pedmluwau dobré pamti wysoce ueného

muže Filipa Melanciitona pel. od knze JANA
MORAA¥UíSA, [jina Bessa, far. Postupického].

Wyt. w Slarém m. Pražském u Jana Jiínského

1. p. 1567 we 4. A—Hh. i).

306. Historia památky hodná o žalostiwém

dobytí Sygethu od Solimana atd. a kterak Mi-

kuláš hrab z .Serynu jest staten až do smrti

ho bránil atd. T. MITIS dicat Petrowi Wo-
kowi z Rožmberka. Wyt. w Praze u J. Jiín-

ského 1568 we 4. list 15. [Z charwátského

do lat. a z toho do eského pel. od 31itisa].

307. O zaátku panowání tureckého a o

jejich sprawowání a zacbowáwání zízenosti wo-
jenské krátcí nkteí kusowé místo poznamenání

sebraní, ku kteréžto jest pidána knížka o tu-

reckých obyejích, sebraná od Bartolom. Geor-

gewie s pedmluwau píležící. Z lat. eí nyní

w now na esko peložená od JAiVA MI-
ROTICKÉHO w Kromíži 1. p. 1572, tištna

1576 w Holomauci skrze Frid. Milichtalera we
4. Pipojen Thad. HAJKA Z HÁJKU wýtah

na proroctwí turecké.

308. Nowiny jisté z Benátek odeslané, jak

se slawní a kesEanští potentátowé spuntowali

a snesli, kterakby s pomocí boží odolati proti

nepíteli wšebo kcsanstwa Turku mohli, a

kterak dotený punt a snesení w Benátkách

slawn wyhlášen jest. W Praze u Šeb. Oksa
1571 we 4. arch 1.

309. Krátká a jistotná zpráwa weselého wi-

tzslwi kesfanw na moi Adriatském 1571
we 4. bez místa i tisk. S powolením Osw.
knížete p. arcibiskupa Pražského wytištno 2

listy.

310. iN^OPma jistotná a prawdiwá, jakým spu-
sobem Mechemet wezir, baše turecký od je-

dnoho sprostého a blázniwého lowka w mst
Constantinopoli 11 íjna jest proboden. W
Praze u Mich. Petrle we 4. 1579.

311. Nowimj hrozné, kterak jest Amurathus
císa turecký 1579 pi slawnosti swátku tu-

reckého znamenitý panket w mst Constanti-

1) W Olomauci 1728 (Boek). Sepsání wšech
císaiíw tureckých, pak: O ncšlcciietnostoch

tureckých, prodáwaly se r. 15G7 w Oloni.

s dowolením bisk.

nopoli uinil (z nm.) w Praze u Bu. Waldy
1579 we 4.

312. Nowiny prawdiwé o tcítzstwt kesfan-

ském nad nepítelem Turkem w chartcátské

zemi. Z nminy hrabte z Thurnu peloženy.

\V Praze u Buriana Waldy 1575 we 4. 1 arch.

313. Nowiny z Uher, o bitw nmeckého a

uherského lidu s Turky atd. w Praze u Jana

Sumana 1588 we 4.

314. Hrozné a žalostiwé notciny, kterak léta

tohoto 1589 1 Srpna Turci a Tafui-i do

Polska wpadli, w Praze u Dan. Sedlanského
1589 we 4.

315. Nowiny z Constantinopole , kterak ny-
njší cis. turecký dwa znamenité pány postí-

nati dal. W Praze u Bur. Waldy 1589 we 4.

316. Žalostné nowiny^ kterak Turek pewnost
w Charwátích Wybýtš oblehl a dobyl. W Praze

u J. Sumana 1592 we 4.

317. Nowiny o welikéin moru tureckém,

o jejich wítzstMÍ nad kesCany (na konci :)

Podlé dekretu od J. 31. C. sob daného. W
Praze u Bur. Waldy 1593 we 4.

318. Wypsání jakým spsobem kesané nad

Turkem w zemi charwátské pi klášteru Zysseku

swítzili. W Praze u Dan. Sedlanského 1593
we 4.

319. Potšitedlná nowina, jak kesané nad

Turkem u Blehradu swítzili. W Praze u J.

Sumana 1593 we 4.

320. Nowiny o hrozném tyranstwi tureckém

a potkání s Peršany. W Praze u J. Sumana

1593 we 4.

321. Noiciny o šEastném wítzstwi kest,

w zemi charwátské nad Turky. W Praze u J.

Šumaná 1593 we 4.

322. O Filekowu : wypsání prawdiwé slaw-

ného wítzstwi nad Turkem od kest, obdr-

ženého. W Praze u J. Šumaná 1593. we 4.

323. Nowiny o konaném nkrutenstwí od

Turk nad kesfany, w Praze u J. Sumana

1593 we 4.

324. Nowiny a wypsání o udatné bitw kre-

sEanské, kterauž jsau 1594, 3 Máje u Hatwanu

s Turky swedli. W Praze u J. Šumaná 1594

we 4.

325. Nowiny jisté, obšírné a dokonalé wy-
psání o obležení a dobytí pewnosti Nowého
hradu w Horních Uhích ležícího, od 10 Bezna
1594. W Praze u J. Sumana we 4.

326. ]yyi)sáni wáleného bhu, co se po-

minule w Hoejších Uhiich zbhlo. W Praze u

Mik. Pštrosa 1594 we 4. cum grat. et priv. caes.

327. Nowiny z Uher a o zázraku božském

w eské zemi, w Praze u Woldicha Waldy
1594 we 4.

328. Ležení císae tureckého. Zpráwa ji-

10=^

v «
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stá . . jaké hytrosli w poli ii/.iwá. W Praze u

Bur. Waldy ló94 we 4.

329. Zpniira o bázni Turk. W Praze u

Mik. Pštrosa 1594 w podlaulilom 4.

330. Zprátra o spojení sediniliradskolio, niol-

dawskélio a walašskélio wojska s kresfanskými

terny. W Praze u >Iik. Pštrosa 1594 we 4.

(w líaudnieké knih.)

331. Z leženi u Gokerna zpráica. W Praze

n Dan. Sedlíanského 1594 we 4.

332. Proliliišoni a tnjprmceni se do pole

proti Turkm mimo zpráwu o diwné historii,

jenž se w Constanlinopoli dne 11 Máje 1594

zbhla (z ním.). Poíná se : Jakož nejmilejší

kesfané, jednomu každému dobe známo a wé-

domo jest, kterak ten ukrutný tyran atd. W
Praze u Dan. Sedlcanského 1594 we 4.

333. Nowiny dwoje o smrti sultána Aniii-

ráfa a wítzstwi kesf. w Charwáticb. W Praze

u Dan. Sedlíanského 1594 we 4.

334. ISovriny « Chanráf, z Blohradu a Rábu,

z Widn. z Košic a z Grácu atd. o porážce

Turktiw. W Praze u VVoldr. Waldy 1594 we 4.

335. Kronika notrá o národu tureckém

na dwa díly rozdlena. W prwním wyprawuje

se o piwodu, zaátcích, zrostu, spiáwc, moci,

wálkách, ctnostech i mšlecbetnosli. a poslaup-

nosti knížat osmanských od prwního Osmana

Chána až do sultána Selima Chána, a do 1. p.

1550. Jakož to wše sami Turci jazykem swým

sepsali. W druhém dopluje se kronika o w-
cech tureckých, které se zbhly od léta men-

šího potu 50ho až do léta 90ho. >yydaná od

Jana Levenklaia z Amelbrunu, w jazyku la-

tinském a nmeckém, a teJ nyní w jazyk eský

peložená od Jana KOCYXA z Kocynetu, a

Dan. Adama i WELE.SI.AWÍXA. Na zad pi-

dány jsau dw jízdy Augeria Gislenia z Busbeku

(Jedna z Widn do Constanlinopole a do Amasie

I. 1554 wykonaná : druhá jízda do zem thrácké

aneb do Coiistantinopole I. 1555.) Též napome-

nutí jeho a zpráwa. pro a jakby se kesané k

wálce proti Turkíim hotowiti mli 1. p. 1594.

w Praze 4. stran I. díl 448, mimo pedm. a

registr. II. díl 385. Užito jí od Hulíka w hi-

storii turecké atd. w Praze w 8. 1. díl 1809

sir. 236, II. díl 1810. str. 160,

Latin wyila 1588 a 1596. nmecky 1595 fol.

Frankfurt am Main. Matj Hosiiis ji lat sepsal, Le-
wenklni di) nm. peložil.

336. iV//J07ne/iM/i' potšitedlná wšechnech kesf.

potentátuw proti po/ianm. Z polské ei pel.

159!. b. r. a tiskae.

3.^7. Wyjisáiii práwního ortele nad Ferdin.

hrabtem z liardekn, generálem na Hábu atd.

a nad Mikulášem Perlínem de Forli. W Lito-

myšli u Oud. Graudenca 1595 we 4.

338. a) Zpráwa co se s knížetem Sigmun-

dem Bathory w Sedmihradské zemi zbhlo. W
Praze u Wold. Waldy 1595 we 4. z lat. pel.

b) O dobytí Gokernu. W Praze u Bur. Waldy

1595 we 4.

) Nowiny z Košic, kterak jsau Walaši, Mul-

dawané a lid sedmihradský dwa haufy Tatariiw

porazili. W Pr. u Bur. Waldy 1595 we 4.

d) O dobyti dwau pewností, Plindenburku a

Petinu w zemi charwátské, w Praze u Jana

Šumaná 1595 we 4.

e) O dobytí pewnosti Fagyátu, w Praze u

Šumaná 1595 we 4.

f) Nowiny o wítzstwi u msta Kaparye,

w Praze u Bur. W. 1595 we 4.

g) O dobytí msta Jeny i zem sedmihrad-

ské, w Praze u Jana Šumaná 1595 we 4.

h) Nowiny ze Zyseku, Kasy, Tokaye a z

leženi od Ostehoma, w Praze u J. Šumaná

1595 we 4.

i) Partikulá o dobytí pewnosti Torgewistu,

a pewnosti Gorgice w zemi walašské, w Praze

u. J. Šum. 1595 we 4,

k) Nowiny z zem sedmihradské z ležení

polního, w Pr, u Bur. Waldy 1595 we 4.

/,) O dobytí Otehoma, w Praze u J. Šumaná

1595 we 4.

m) Nowiny ze sedmihradského Blehradu, w
Praze u Wold. Waldy 1595 we 4.

339. Psáni sultána Amurata k Sigmundowi

Batorowi, knížeti sedmihradskému, w Praze u

Buriana Waldy 1595 we 4.

340. O porážce Tatar a Turk nowiny,

w Praze u Dan. Sedlcanského 1595 we 4.

341. Nowiny z Krakowa a z Tokaye, co se

již na díle mezi lidem kesf. wáleným a Turky

tohoto 1595 r. zbhlo, w Praze u Bur. Waldy
we 4.

342. Nowiny dwoje, prwní weliký diw a

zázrak božský, kterýž p. bh w as drahoty

w Niderlantu ukázati ráil, tak že na mnoho
místech obilí s nebe pršelo, 25 Dubna 1595.

Druhé : z zem uherské jakau škodu potrti'í

we Woslehomu uinilo, a co Turkuw pitom
zahynulo (z nm.) w Praze u Bu. Waldy 1595.

we 4.

343. Notriny z Košic, o wáleném lidu sed-

mihradském a walašském , w Praze u Bu.
Waldy 1595 we 4.

344. Nowiny o dobytí msta Bylie w Praze

u Waldy we 4. 1595.

345. Nowiny jisté a prawdiwé, jak Turci

od nísta Bnkarestu odehnáni, w Praze u Sum.

we 4. 1595 Též u B. Waldy.

346. O dobyti msta Babue (w dolejších

Uhích), w Praze u J. Šumaná 1595 we 4.

347. Kicalt na pohany ke wšem kesfanským

pánm, králm i knížatm, a zwlášt nejnepe-
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mož. král. polskému. Od Bart. PAPROCKEIIO
z Glogol a Paprocky Woly 1595 we 4. lisl

20 (pel. do eského a snmu podáno. Pohu-

zení proti Turku).

348. Nowá sedmihradská Viktoria nad Turky

(z nm.) w Praze u Sedlanského we 4. 1596.

349. Notrintj z uherské, dalmalské , sedmi-

hradské zem, w Pr. u Sedlcanského we 4.

1596. Též u Bur. Waldy.

350. Nowiny jisté a prawdiwé o žádostiwém

tcystcohozeiii z moci turecké kestann w st.

Budíne, w Praze u Waldy we 4. 1596.

351. O nkterých weselých a rozdílných

kesfanských wifézstwich proti Turku (z nm.)

w Praze Walda we 4. 1596.

352. O šastném wítzstwi a rozehnání mnoho

tisíc Turkw a Tatarw, w Praze u Šum. we
4. 1596.

353. Partikulá o dobytí Hatwanu, w Pr.

Sedl. we 4. 1596.

354. o) Poádné wypsání o dobytí msta i

zámku Hatwanu , w Praze u Dan. Sedlcanského

1596 we 4.

6) O dobytí tí pewností Wacen, Klaudu a

Košty Nowico, w Praze u Anny Šumán. 1596

we 4.

c) O dobytí msta Chyanádu a Kastelu, Nog-

hlak u zem sedmihradské, w Praze u A. Su-

manowé 1596 we 4.

d) O wzeti msta Wacie, o hlawním šturmu

k Temeswáru uinném, w Pr. u A. Suman.

1596 we 4.

e) Kratiké wypsání pewností Erly, w Praze

u Dan. Sedlcansk. 1596 we 4.

f) Nowiny o dobytí pewností Pápy, w Pr.

u B. Waldy 1597 we 4.

g) O dobytí pewností turecké Slatina , w
Pr. u A. Šunianowé 1597 we 4.

h) Nowiny o wítzném Rábu dobytí, a slaw-

néni nad Turky wítzstwi , kteréhož bh ke-
sanskému lidu 1598 w noci na prowodní ne-

dli propjiti ráil, w Praze u A. Šumanowé
1598 we 4.

355. Prawdiwá, jistá a gruntowní relací, ja-

kým rytíským prostedkem a ponuknutím uroz.

pána z Pernšteina na Towaow a Litomyšli

atd. hraniná pewnost Dotis, 23 3Iáje 1597
nenadále wzata, a J. M. C. zas w moc uwe-
dena jest. Sepsaná od jednoho, kterýž wždycky
spolu pítomen byl, w Praze u Wold. Waldy
(1597) we 4.

356. Praipdiwý partikulá o šfastnéni wí-

tzstwi a žádostiwém dobytí mocné a dobe
opatené pewností msta Rábu atd. spolu s ji-

nými nowinami z Prešpurku, Otehoma a Con-
stantinupole, w Praze u Buriana Waldy we 4.

(1598) ctyry listy.

357. Šfastné a prawdiwé 'nowiny z Uher

o dobyti w dewíti dnech 7 pewností tureckých

atd. w Praze Daický we 4. 1598.

358. Nowiny z Fileku^ « Koiic^ z> Prešpurku^

w Praze u Da. we 4. 1598.

359. Nowiny o slawném wítzsticí kesfa-

nw nad Turky, w Praze u dd. Šumán, we
4. 1599.

360. O ukrutném fyranslwí Begga tureckého,

M' Praze u dd. Šumán, we 4. 1599.

361. a) Jisté nowiny o spsobu osoby ba-

šete Budinského, kterak w ruce kesíanm pi-
šel, a jat jest, w Praze 1599 we 4.

b) Nowiny z Uher a Sedmihradské zem,
kterak jsau kesané u Setštínu Tatary z lezení

jejich wyhnali, je porazili, a praporce tatar-

ského cárá dostali. Též jak jest Mich. walaš-

ský wejwoda , tém wšecku Sedmihradskau

zemi k ruce J. M. C. podmanil, w Pr. u Dan.

Sedl. 1599 we 4. (w Raudn. bibl.)

c) Nowiny znamenité o obdrženém u msta
Tolny slawném wítzstwi nad Turky od ke-
san, w Praze u dd. Šumanských 1599.

362. Prostedkowé a wýminky, podlé kte-

rýchžto mezi císai Rudolfem druhým ímským,
a Hehomatem (Achmctem) prwnim, tureckým,

pi-íméi-í a pokoj 201etý zawín a wyzdwižen

jest w Uhích, w ležení polním, mezi Dunajem

a ekau Sytwau 11 Listop. léta pominulého

1606 w Praze u J. Ottmara Jakubowa we 4.

A-B.
363. Exemplá smíeni a spokojení se s

stawy králowstwi uherského a obzwláštn se

panem Stefanem Bokajem atd. již knížetem

sedmihradským atd. kteréž se stalo w Wídni

23 dne msíce erwna 1. p. 1606, piemž
jsau také i artikulowé a wýminky pímí a

pokoje tureckého, wše z lat. ei na esko

peložené, w Praze u Jana Ottmara Jakubowa

1. p. 1607 we 4. A—D.

W rkp. we. bibl. XVII. D. 20. jsau Conditionc.«!

pacis inter Rudolfm et Sultánm Mahom. [1607

lat. a jiné listy lat. i nm. z r. 1608].

e) Uherská.

364. Querela, t. j. naíkáni žalobn s zje-

wným oswdením se králowstwi uherskélio a

zwláštc tch, kteíž jsau w Hoejších Uhích
(proti cis. Rudolowi) rkp. we. bibl. XVII. D.

20. num. 1.

365. Prawdiwá a krátká z-práwa processu,

kterýž nejw. heitman lidu polního w hoejších

Uhích p. hrab Jacobus Belliagiosa pi wZeti

kostela w mst Kašow a pi mšlanech ped
se wzal 1604, 3 Ledna w témž rkp. we.
bibl. XVIL D. 20.
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P Tatarská.

366. Bartolomje MACERY z Letošic hi-

storia o Tamrhmuici králi talarskein z lat.

peložená, w Praze u Jiíka Nigrina 1598 >v 8.

g) Babylonská.

367. \S'ypsáni o králotrné Semiramidé Ba-

bylonské, manželce syna krále assyrskélio, kte-

ráž weliké a nákladné mésto Babylon wystawli

dala , též i o zahrad wisuté a mistrowsky

dlané, kterauž za žiwobyti swého s welikým

nákladem také wystawli dala. Jaké pak slawné

skutky táž Semiramis královna prowozowala,

jakž list 506— 9 w kozmogralii eské w sob
sire obsahujíc zawírá , w Praze u Woldicha

Waldy 1603 we 4.

h) Franská , anglická, épanielšká
,
portu-

galská, wíaská.

368. Pipiš listu poslaného jednomu zvlášt-

nímu muži, kterak pi swatb Henricha krále

navarského stalo se jest pozdvižení 1. 1572.

wyt. 1. 1619 we 4.

369. Hrozné noiciny z PaHíe, totižto jací

mordowé lidem, kteí tlo a krew pod obojí

pijímají, se djí we 4. 1572.

370. O zrad a trestu Karla Gvntaulta z

Biron od Jindicha IV krále frauc. [sfat byl

r. 1602] 1 Yj listu we weršich: „Já Karel

Guntault z Biron pán, knížecí titul byl mi dán,

atd. Pak w prose sama historie ó^/^ listu. Rkp.

we. bibl. XVII. F. 38.

371. Wéný a stálý Edikt zawené a swo-
lené smlauwy mezi panem Joanem de Austria,

rytíem towaryšslwa zlatého rauna na míst krále

hispánského s jedné a obecnými stawy zem-
skými w Nidrlantu s strany druhé pro spoko-

jení neswornosti a wýbojuw, kteréž se skrz

lid wálecný, jenž w též nidrlanské zem z ji-

ných zemí uweden jest, zdwihli. Puhlikowáno

w Bryslu 17 Února 1577. Z nm. pel. we
4. listíi 7.

372. Portugalská bilira s jistým wyswtlením
nowin z Madril (?) a Lissabonu, o žalostiwcm

zahynutí krále z Portugalie 5 dne Srpna 1578,
w kteréžto bitw ti králi zahynuli, a pitom
wíce než 20000 branných mužw, w Praze

u Ji. Daíického 1578 we 4.

373. Pariiské notciny, I. žalostiwé psaní je-

dnoho katoiickélio pána o obtížnosti a saužení

méí^ia Paíže a weiiké drahot w nm. II. psaní

z leženi kráiowského ped mstem. III. psaní

J. y\. krále k wrchnimu spráwci do msta
Langres. IV. psaní doktora Gtcamera do msta
Lancres raddé 1590 we 4.

374. Prawdiwá gruntowní zpráwa a wypsání,

z jaké píiny Jan 5a/e/c, mstský syn w Paíži,

krále zamordowati umínil. Z nm. pel. w Praze

u Wold. Waldy 1595 we 4. (w Museum).

375. Artikule a wýminky pokoje a pímí
upewnného mezi knížaty Jindichem IV. králem

francauzským, a Filip.em II králem .^paiihelským

atd. w Holomauci 1598 u Ji. Handle we 4.

list 8.

376. Zpráwa jistá o spuntowáni a zrad
hrabte Gaunje proti Jakuhowi IV králi šot-

skému w mst Perlhu 1. p. 1600; rkp. bibl.

we. XVII. F. 38. num. 2 list 19.

377. Historia toci w FranJtraichu zbhlých

za píinau náboženství. Z ei lat. do cesk.

pelož. 1605. (w bibl. Ilerrenhutské).

378. Jana Arentrota epištola, aneb psaní

králi hispánskému o tajemstwí wálky od 17

I)rOYÍncií a krajin nidrlandských wedené. Z lat.

pel. w Praze u Pawla Sessia 1620 w 8.

i) ]\mecká.

379. Jisté notciny o wítzsficí cis. veleb-

nosti Karla V w Tunyzu 1535 we 4.

380. Píowiny nowé, jak císaská welebnost

s králem franským porovnati a smluviti se jest

ráila. — Wylištno v Menším mst Pražském

u Bartolomje Netolického 1544 we 4.

381. Rozepsáni císaské Jeho Milosti Karla

V s strany nkterých w svaté íši neposluš-

ných 1546 we 4.

382. Weypis psaní ohradního, kteréž korfirst

a knížata, též hrabata, panoše, msta a stawowé

k Augspurskému wyznání piznawalelé a píiny
nynjší . . weyprawy k J. C. Weleb. odeslali

1546. Z nm. na esko pel. 7 list. Tištna

1547 w Prostjov we 4.

383. Poádek cisaw ímských od cis.

Julia až do J. M. C. Matiáše pána našeho toho

jména Iho 1 arch. tišt. Obsahuje na 3 listech

151 cisaw w 7 rubrikách : jméno, z kterého

národu pošel, léta panování, as úmrtí, jak a

kde který sešel, kde pochován, stáí.

384. Nowiny jisté o tcítézstirí knížete Ha-
nuše kurf. saského we 4. 1547.

385. Notciny z Wlach., z nichž každý lo-
wk bude tomu swtle moci wyrozumti, že

P . . . s svými duchovníky císae k nynjší

válce pohnul, proti Luteránským kurfirstm

1547 we 4.

386. Notciny., které se mezi cisaskau \Ve-

lebnosli a papežem ped zámkem tak eeným
Belliano we Wlaších zbhly (ku konci): Jan

Kososký w Praze 15C2 we 4.

387. Krátký a gruntowní spis, kterak naj-

jasnjší a welíkomocný Maximilian atd. w Frank-

furt |)i ece Maynu 24 dne msíce Lístop.

1562 na králowstwi Kimské korunowán býti
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ráil. Ku konci: Nákladem Seb. Oksa z Kolo-

wsi, z nm. jazyka \v eský peloženo a >vy-

tištno w Starém mst Pražském (1562?) w 4.

388. Nowiny o Jeho Himsk. Cisask. Maje-

státu atd. wáleném lidu w Špiské zemi, a což

toho asu okolo a proti Jeho Majestátu atd.

protiwného spiisobeno 1. 1565. Tlaeno w mst
Holomauci u Šeb. Oliwetského z Hemani 1565
we 4.

389. Krátký spis o porážce a zajeti Maxi-

miiiana, woleného krále polského a arciknížete

rakauskélio 1588 z rkp. tištno w Cas. Mus.

1834 str. 191.

390. Zpráwa, kterak Anna arciknzna ra-

kauská do Krakowa pi-iwezena jest, w Praze

u Bur. Waldy 1592 we 4.

391. Wýpis psaní jednomu pednímu poten-

tátu od p. staww náboženstwí ewang. w ar-

ciknížetstwí rakauském uinného, w nmž se . .

.

omlauwají, pro jsau J. M. K. ddiné podda-

nosti slibowati nemohli atd. w rkp. we. bib.

XVII. D. 20. num. 5.

392. Wypsání, kterak J. M. C. 1594 18.

Máje do msta ezná na snm pijeti ráil, yv

Praze u 3Iik. Pštrosa 1594 we 4.

393. Nowina o šfastném píjezdu arciknížete

Arnošta rakauského do msta Brussel, w Praze

u J. Šumaná 1594 we 4.

394. Historie kurfirsta Kristiána saského,

z latiny peložena 1595 (w Žitaw w bibl.)

395. Poheb cis. Max. II. Z rkp. we. bib.

(od r. 1574—1596) tištno we Kwt. 1843.

. 97.

396. Odstoupení od sprúwij a gubernací cí-

saské zemi uherské, morawské a rakauské 1.

1608 w 8. (Boek).

397. Nowina o zkáze msta Plurs w šwej-

.carské zemi 25 Srpna 1618 w Now. m. Praž.

u Dan. z Karisperku 1618 we 4.

398. Spis o wcech graubundských, kteréž

se léta 1618 zbhly, w Praze u D. K. z Karis-

perku 22 listu A— E.

399. Zlatá Bulla Karla IV od r. 135(5 z

lat. w eském jazyku, w Praze u Jonaty Bo-
hutského 1619 we 4. str. 59 (w. Schonfeld

Journ. 1782. str. 97) též u p. Brožowského
z Prawoslaw.

k) Slezská, polská, mozkewská.

400. Nowiny hrozné, strašliwé i žalosliwé,

kterak Neptalini, weliké kníže Mozkewské, Jeho

Milosti králi polskému atd. s znamenifýin potem
lidu wálenélio do zem litewské wpadi, pá-

lením, mordowáním lidí obojího pohlawí, neke-
sfaiiským a nestydatým zajímáním, mst a zám-
kiw dobýwáním welikau a znamcnitau škodu

uinil. VVytišlno w Starém mst Pražském u

Šebestiána Oksa z Kolowsi, Léta atd. LXIIl.

(1563) 6 listu we 4.

401. Jisté nowiny z zem litewské od kup-

cw i jiných hodnowrných lidí, co se stalo

pi lidu wáleném s obú stran . . krále polského

i také wel. knížete Moskewského 1564 w Pr.

u Šeb. Oksa we 4. 1564 list 6.

402. Nowiny strašliwé o žalostiwé a hrozné

záhub a škod skrze powéfí u msta Opawy
w slezské zemi z dopuštní božského w pátek

po božím tle 1. 1578, Wyt. od Ji. erného
1574 we 4.

403. Listy knížetstwí Opawského se týkající

rkp. fol. we. bibl. D. 35 listíi 84.
Sahají do r. 1615. obsahujíce spor neb bránní

se Opawských knížat Karlu z Lichtenšteina. proti
swobodám a nadáním od Matiá.še Jiího, a zwlášt
Wladislawa je opanowati rhtjíríniii. Stawowé eští
se jich jako knížetstwí k echám piwtleného ují-

mali.

404. Nowina prawdiwá a jistotná, co se pi
obležení msta Gdánska dalo, od Stefana ny-
njšího krále polského. Sepsáno od jednoho

mštnína msta toho. Wyt. 1. 1578 we 4.

405. Nowina jistá a prawdÍNvá o dobytí zna-

menitého zámku a pewnosti welikého msta
hraniného Polocka, ležícího na pomezí litew-

ském atd. w Praze u 3Iichala Petrle 1579 w 4.

406. List odpowdací od J. M. krále pol-

ského Mozkowi mrzutému nepíteli a tyranu,

skrze jednoho pedního zemana jménem Lopa-

inský ten list s obnaženau šawlí odeslán jest,

w Praze u Bur. Waldy 1580 we 4.

407. S.MIL OSOWSKÝ z Daubrawic na

Tebíi : Diarium wztabující se na arciwéwodu

Maximiliana w as jeho ucházení se o korunu

polskau r. 1587 rkp. (Boek).

408. Pipiš mandátu Maximiliana woleného

krále polského k stawiím král. polského s. 1.

1587 w 8. [u p. Miltnera na Smen].
409. Akta wijslansttri polského Stanislawa.

biskupa Olomuckého r. 1587 a 1588 lat. a

esky, rkp. w Kromíži fol. (Boek).
Rkp. od r. 1587 fol. 7 listii u p. Boka obsa-

huje, t) Zdání a ro/.sauzení o wywoleni krále pol-

ského. !)) Pedložení a žádost krále franckého o

král. polské žádajícího wznešena na korunu (sic)

toho králowstwí. S odpowdí. c) Jak s • pi wolení
krále |»olského w Polšt zachowati má.

410. Wypsání historické a prawdiwé, kterak

skrze pediwné psobení boží, welikomocné a

wysoce urozené weliké kníže w 3Iozkewských
zemích jménem Demefritts jakožto prawý ddic
po Janowi Basiliowi welikém knížeti Mozkew-
ském pozstalý olcowského králowstwí swého
dosáhl léla 1605 w Praze u Kašpara Kargezia

1606 we 4.

411. B. PAPIIOCKÉIIO a) Slambnch slez-

ský, w kterém hospodá s hostem o mnohých
wcech spasitedlných rozpráwjí, pod erby a
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rody slarodáwnýcli pánw a rylirstwa kníiel-

slwi horních w Sléry. Na Myry cáslky a dw
knihy sebrané a sepsáno, ode mne ald. Wyli-

šténo w Brn \i Barfoloni. Alhrechla 1609 fol.

str. Vni. Pipiš (p. Janu Krisluu Prusliowskomu

z Pruskowa atd.) Textu A—^^'ww (3 ^/,,) po 4

listeli.

Prwní ást té knihy jest nábožného wérouného
obsahu we dwadoaleru ro/.mlauwání hospodáe s

hostem, pipsanvih dwadcaleni rodu slezských, s

predmliiwauti Faprockého o erbích každého z tch
rod. Na listu Hrr poíliá teprw pauze genealo-
pický ^Stroni z erbúw starodáwných roduw ui-
nný*' ald. s nowýnii pípisy a prednduvvami.

h) Paralipomena genealogiarum slaviiaruin.

Co w pede.šlých hislorickýih spisech i w
Diadoche ^vynecháno, zde se dopluje, wl.ší pak
ástka k wyteni Moskwanskych rodu oddána. Po-
sud newyšla tiskem ').

O Morairskd.

412. Knihy painétni markrabstwí morawského

od I. 1475 až do 1588 rkp. fol. (\v hibl.

Iloowiké).

413. Zrcadlo slawného markriibsfirí nioraw-

skélio. w kterémž každý slaw wzácnost i po-

winnost swau uhlédá w fol. 1593 w Holo-

niauci u ddic Milichlhalerowých, list 448 od

Barlolom. PAPROCKÉlIO z Glogol a Papro-

cké wule. Wlasln polským náeim sepsáno,

a skrze Jana Wodku w eštinu uwedeno.
Spis dobrý a od stawú morawských wdné pi-

jatý. Paprocký w spisování kroniky morawské
|)rwní cestu prorazil, (kniha ídkáj Obsah jest: aj
historie zem. bj ffenealogie šlechty morawské. cj

popsání wtších mést.

414. Lamenfaci žalosliwá, plá a taužebné

naíkání zem morairské na mnohé ohawnosli

a trápení její, w nmž se jistotn a prawdiw
wyprawuje wšecko, co, jak a kdy se tam dalo

a stalo 1. 1605 w Praze u J. Nigr. 1606
w 8, 14 list.

Též rkp. bibl. we. XVTI. D. 20. num. 2. Zaíná:
A( h. ach. ach, auwc. bda um na mne hoe ald.

X Amen sta se lak milý [)anc !()().'>. W r. 1605
Turci a Lhi wpadli do .Morawy pod Brod Uher-
ský atd.

1} Nepeložené do eštiny zstaly tyto knihy
Paprockého: a) Offrod Kroir-wsky, w klonni
0(1 poczalku Cesarzow Rzimskich, Arcyknižal
Rakuskich, krolow czcskich a polskich etc.

opi.sané naydzics. w Pradze 1599. fol. toliko
polsky psáno, h) Kronika, abo króikic zebra-
nie z rozmaitwh kronik spraw potocznich
íicniie z dawna ílauney Priiskiey (necelá \v
blbl. we.) c) Pamie nierzadii \v Polsce przez
.'wie fakrye uczyiiiomiío \\ r. 1587. Napiš, i

wydano przez Barlos/a Paprockiego 1588. (\v
Praze -llo. 8 archn. hniha na nejwýš ídká.
Dedikowána Panu \Mlim<,ui z Rožmberka,
*práwci a wládai domu Rožm. nejw nur-
krabí ald.)

''
'

415. MATIAS Z TOPOLCAX: Pamti
markrabsttrí morairského \V| stol. Hkp. sau-

wký fol. (u p. Boka).

nij eská.

416. Kronika o založeni zem eské a

prwnich obywatelich zem, tudíž o knížatech a

králích, i jejich inech a píbzích, welmi krátce

z mnohých kronikárw sebraná 1539 w Sta-

rém mst Pražském, 4. Spisowatel dle pipíšu

jest Martin KUTHEN z Šprinseherka.

Kratiká, ale we wýborný poádek uwedena, ob-
sahujíc píi)hy od poátku národu eského, až do
asu Ferd. I (1527). Má \vyo!)razení wéwod a

král eských, Zižky. Husa a .Jeronýma Pražskéiio.

— Po druhé kroniku tu pipojiw AVelcslawína ku
kronice Eneáše Sylvia od Konác peložené a opra-
wené, tak že oboji podlé píbh w kapitolách

sestawil, pod nápisem: Kroniky dw o založení

zem eské atd. W Praze 1585 we 4. Po tetí w
Praze u Krani. (ndadšího) w 8. 1817. Jest i w rkp.

we. bibl. XVII. U. 6. fol. 586.

417. Odsudek winj (papežem Pawlem II. t.

bulla jeho od r. 1466 proti králi Jiímu a

králi eskému. Wyl. 1537 (esky).

418. WÁCSLAWA HAJKA z Liboan o)

Kronika eská. (Ku konci) : Wytišlno w Men-
ším mst Pražském, prací a mistrowslwím opa-

trných mužuow Seweryna mladšího mštnína
Starého msta Pražského, a Ondeje Kubše z

Ziepuow, léta božího 1541 w fol. 528 listw.

Šla powst o Kuthénowi, že chce wydati eskau
kroniku ; strana katolická obáwajíc se, žehy Kuthén,

kališník, jí w nem zkiwdil, pohodla Hájka, ka-
tolíka, k podobnénui dílu, a pístup ke dskám zem-
ským jemu zjednala. Nastaupil swau práci r. 1534.

a skonil 1540, a na to hned zemské dsky sho-
aly (1541), piemž i mnoho exemplá již tištné

kroniky ohnm pošlo. Našli se lidé, kteí tu knihu

potlaili hledli, pedstírajíce, že w ní nejednch
lidí z národu ponduwil, a eské jméno u cizozem-
cuw w hanbu uwedl. Ponaukali pípowdmi knih-'

tlaítele AVácsl. Halase z Radimowic, jehož nákla-
dem tištna byla, al)y ostatek exemplá zmad,
aneb jích spisowalelí wíce newydal. Zalowal Há-
jek Halase u magistrálu , ale rozepe se na léta

wlékla, až posléze piinním nkterých z panského
slawii. Hodjowa, Jana Lobkowice a jiných pe na

zemské práwo wznešena. a k prospchu Hájka roz-

hodnuta jest. Wyprawuje píbhy oíI poátku ná-
rodu eského až (ío r. 1527. Uznáwám. prawí sám
Hájek, že toto mé j)saní ne wšem se líbiti bude ; a

tak jest, za jeho asu rozdílnost náboženstwí tro-

jího, za našeho wku zostená kritika urážky ne-

jedny w jeho kronice ^nalezla. >\'eleslavvína o ní

takto saiidíl : Mnozí z (jechw toho asu i polom
málo jí sob wážili pro nkteré píiny, loliž žeby

nkde strany pod obojí dotýkal, mnohé bezpoiebné,

asem i básníwé wci wmšowal. Ale nyní (l.';85)

když se již exempláw nedosláwá, a žádný |»o ta

wšecka léta se newyjewil, ježtoby nco lepšího a

gruntownjšího na swéllo wjnesl. nejedniby ji za

dosti weliké peníze rádi kau|>ilí atd. P. Dobr.

saudí, že wnilní cena její lé cli nezaslidiowala,

aby po tikrát nmecky ^vydána byla, a wšak co

pwodní práce prwní welíkosli, že wždy wzácnau
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našeho jazyka pamálkau zstane, jakkoli periody

w ní sem tam nucené jsau pro swévvolné siow za-
sazowání. Tuším, že vv ástkách samých sloh roz-
dílný jest dle toho, jak Hájek bud nco z eských
pramen vvypisowal, bud z latiny neb nminy pe-
kládal, bud konené sám wypravvowal. I'eložena
byla nmecky od Jana Sandelia, mstského písae
w Kadani. W Praze 1596. íol. IVurnb. 1697. Leipz.

1718. pipsána Rudollowi králi. Do latiny p. Victo-

rinus a S. Cruce ji peložil, a Gelas. Uobner kri-

tickými , chronologickými i anti(|uarskýnii pozna-
menáními opatil r. 1761 — 1782 6 dílu we 4. W
eském jazyku po druhé tištna w Praze u p. z

Schonfeldu r. 1818. fol. w témž, co píhvodní, for-

málu i týmiž literami. Dkladné uwážení její w.
Wiirdigung d. alten bohm. Geschichtschreiber von
F. Palacky 1830.

6) Kniha o nešastné' píhod, kteráž se stala

skrze ohe w Menším mst Pražském^ a na

hrad s\v. Wácslawa i na Hradanech I. 1541.

Rkp. [oheii Malostranský] we, blb. XV. D. 6.

fol. 557. sld. O ohni Fražske'in rkp. nuis. 716.

Wytišlno w dom Bartolomje Netolického we 4.

Po druhé dal ji tisknauti Wawinec Zežhule, m-
štnín Pražský 1614, pipsaw ji p. Diwišowi Cer-
nínowi z Chudenic. W Praze u Sam. Ad. z Welo-
slawína.

419. Nowe' zízení o tnjzdwizení desk zem-

ských pohoelých králowslwí eského. Léta p.

1541 w Praze 1542 w 8,

420. Kesanské napomenutí doktora Jana

Bugen/iagia Pomerana k Cechóm , Slezákóm,

Lužickýin (aby proti Sasm nebojowali) we 4.

1546.

421. Spuntowání, jaké jest se od nkterých
osob w král. eském proli nejjasnjšímu kní-

žeti a pánu p. Ferdinandowi ímskému , uher-

skému a eskému králi stalo. W Praze u Bar-

tol. Netolického 1547 we 4. w. následující

íslo.

422. Psaní pátelské oswíceného knížete Ha-
nuše Fridricha saského J. 31. uinné stawiím

a haitmanm nkterých krajw koruny král. e-
ského 1. p. 1547. Též i psaní odpowdací a

nepátelské Šebestiána z Waitmille. . dotenému
knížeti Ilanušowi i jeho následowníkóin. 6 list

1547 w Prostjow,

423. Akta tch tesech tccí, které jsau se

mezi naijasnjším knížetem a pánem Ferdinan-
dem ímským , uherským, eským atd. králem
atd. a nkterými osobami z stawuow panského,
rytíského a mstského králowslwi eského léta

tohoto atd. XLVII zbhly tuto wytištné (erb

eský). Jest i druhý nápis: Jaké jest se od
nkterých osob w králowstwí eském spunto-

wání ald. stalo atd. (Na konci) Wytišlno a

dokonáno w Menším mst Pražském atd Léta

božího tisícího ptislého, tyidcátéiio sedmého

(1547) we 4. a — pppp po 4 listech qqqq 1 y„
u Bart. Netolického. Nm. pi-eložeiia Prag- (548.

424. Tato akta aneb knihy pamálné, ili hi- I

slorie onch dwau nepokojných let w echách
1546 a 1547, auplne sepsaná od SIXTA Z
0TTER8D0RFU leží w rkp. we. bibl. XVII.

B. 1, a jest dležitý spis pro eskau historii.

W Mus. nuni. 759 a 161 pod titulem : Diarium,

acta rerum geslarum t. j. Dennopis za našeho asu
bauliwých let 1546 a 1547 tak nazwaného kr-
wawého snmu. Balbin Sixtu z Ottersdorfu pipi-
suje : Hisloria suorum temponmi sub Ferd. I et

Maximiliano II usque ad Rudolphi II inilia. které-
hož spisu Pelcel prawí, že nikde nalezli nemohl.
Tištno pod jménem : Píbhowé králowstwí e-
ského zbhlí za panowání Fcrd. I w Praze w 8.

díl 1. 1820. str. 435 U. díl 1821. str. 544. Pak:
Píbhowé král. esk. za panowání Maximiliana H.
w Praze 1822. str. 396 od J. Zimmermanna z rkp.
we. bib. wydána. Sepsání osob k snesení pátel-
skému r. 1547 (listu 30). AV rkp. we. bibl. XVIL
D. 20. fol.

425. Martina KUTIIÉXA kronika welmi
pkná o urozeném a stateném rytíi Janowi
Žkoicd, prawdy boží horliwém milowniku, w
Praze 1564 w 8.

^
[Na pedposlední stránce ísti : I pochowali jsau

Zižku w Králowé Hradci, a tu leží. A Hradetí jsau
sob kázali Zižku namalowati na korauhwi na bí-

lém koni w rytíské zbroji s palcátem \\ odní
tak, jak žiw jsa jezdíwal.]

426. (Kniha o nestálém štstí, ku kteréž

pipojena jest skrowná) : Knížka druhá obsa-

hující w sob nkterá léla íšského císastwí

sprawowání slawné pamti císae Karla IV
atd. 1579 w 8. w Praze.

Poslednjší spisek toliko 9 str. obnáší, a jest dílo

Lupáe Prokopa w latin, jež do eského peložil
PAW. LUIN HELICOMÁDES.

427. O skonání cis. Ferdinanda [r. 1567.

prodáwali dowoleno w Olom. od biskp.].

428. Historie o císai Karlotci tohoto jména

twrtéin a králi eském sepsaná a w now
wbec wydaná od M. Prokopa Lupáe z Hla-

waowa. W Praze u Jiího Nigrina (erného)

1584 w 8. arch 11.

Zachowal nám zlomek staré básn o smrti .lana

krále, kterýž tištn odtud we Wýboru st. lit. 1845.

str. 1179 sid.

429. BOREGK eská kronika 1587. (Boek
ex lat. lib.)

430. JANA RAKOWXICKÉIIO, mšfana

Pražského historie eská od r. 1575 až do

r. 1587.
Ml ji Dobner (1778) w rkp. dle Ungara (Balb.

boh. doct.) wlasln spisowatcl slowe Rakowský
(Rakoviensis), na jehož analecta historica se asto
odwoláwá Berghauer w Protom. poenit, a jest, dí

on, jedna a táž osoba s Bakowským. kterýž psal
o moru (1582).

431. Historické wypsání o Sigmundoiri ím-
ském císai uherském a eském králi, o bhu
žiwota jeho, od WÁCSLAWA RAMESE.
W Praze 1589 w 8.

432. BVDŽOW^KV MAREK, a) Žiwot

císae Maximiliana. W Praze 1589.

bj Diarium sub Rudolfo rege, neb píbhowé
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králowslwí eského a okolních zemi od I. 1575

159G. s. a. we 4. Rkp. wcr. bib. XVll. G. 22.

43;?. Ilnliiiské podniknuli arciknížete Maximil.

II. w španielske xemi. Z rkp. starého tištno

w a?. Mns. 1833. sir. 371.

434. Mtulnink lidu wáli-aého z králowslwí

isk. wypraweného u msta Znojma r. 1594.

Hkp. saiiwký w Raudnici [w. Cas. nuis. 1827.

I. 136.].

435. Slawné wiláni a nowina o šfaslném

píjezdu arciknížete Arnošta. W Prnze Šumán.

>ve 4. 1594.

43 G. Rndolphns rex Bohemiae, aneb píib-

howé králow. eského od I. 1575 do I. 1596.

Rkp. we 4. bib. we. XV^I. G. 22.

437. Poselstwi Moskewské r. 1595. Ze sau-

wékého rkp. we. bib. Tišt. w Mus. Cas. 1844.

sir. 305. (Péci W. Hanky).

438. BART. PAPKOCKÉIIO a) Památka

echm u Khercdeš pobílým. W Pr. u Anny

Šum. we 4. 1596.

b) Diadochos, id est successio, jinak po-

slaupnosl knížat a králuw eských, biskupw i

arcibiskupuw Pražských , a wšech tí stawfiw

slawného králowslwí eskélio, to jest panského,

rytíského a mstského, krátce sebraná a wy-

daná. W Praze u ddic Jana Šumaná 1602

fol. 836 lislúw.

Tu knihu Paprocký, již powdomjší eského ja-

Evka, esky sepsal , ale predce prohlédnauli dal

Rafaeli Sobhrdowi aneb pozrlji nazwanénm Mi-

.šowskému z Scl)iizína. Rozwržena jest na paterý

knihy a) po pípisu Rudolfowi II Iraktáek o za-

iilUn erbu Iwa, pedniiuwa ke wiem Irem slawiím

kr;ilowslwí eského, kdež wyítá |)raineny, odkud

wážil: Kron. Eneáše Sylvia, Kozmasa . Dalimila.

Petra opala Zhraslawského, Dubrawia, Hájka, knihy

kostela Pražského (libri erertionnni) a j. Potom

poslaupnost a králkan historii knížat a králuw e-
ských až do Rudídla II; poslaupnost biskupu i

ariib. až do Zbyka, o klá.šteích w král. eském.
J) Pedmlnwa k wy.šším saudcum. wojna turecká

f1593— ir)97). poádek sauduw. y) TeU' kniha (již on

drnhau nazýwá nepoítaje pedešlých, akoli potem
listínv a wécí oddlených) o stawu panském, d) O
stawu rytíském, t) O slawu mstském s pedmlu-
wau k Pražanm a s historií o Praze. Rejfislík na

konci a neanplný. Kniha ta má sice mnoho po-

klésk. kterých již Balbin w swé stemmato«rraphii

dotekl, a wšak i mnoho doi)rého, zwlášl z jeho

i-asftw. J.sau w evenipláú:h rozlinosti, o kterých

zprawnje Dobrowský w as. Mns. 1H2S. II. 119.

439. PÍlIUrSLAWA z Radoniua kronika e-
ská. Rkp. stol. WIl fol. (w Museum),

440. Pernileinská kronika w rkp.

W spisown zámku Pernšteina, eským jazykem
psaná, z níž 217 lislíi nwodí Ruppreclit (we swé
Gesch. uber den IJrsprnna; der KIdster Dom- und
CollegialJilifler in .Miíliren, na .sir. Uy.i.)

111. Hozmfanwani mládence rfitíe se sfn-

rýin Cechem o píhodách a promnách w král.

eském (1348 — 1601). Poin: Milý starý

echu, byl jsem žádostiw atd. Konec: a tam

bez pestání na wky radowali a tšiti mohli.

Amen. (list 308— 344.) Rkp. fol. bib. wer.

xvn. D. 20.

Jiný rkp. w Herrenhut we 4. Pi nm : liistoria

o piiwodu jednoty bratrské atd. Me Ilosinsa Iv

obránní lidu božíiio atd. listowé a jednání bratí

s Luteriany (1533—42); poznamenáni nkterých ar-

tik . . . kterak p. bfdi rušil a kazil rady lch, kteíž

se proliwili dílu jeho (1541—46). Na ten spis od-

woláwá se Jafet w hist. br. fol. 37 a 66.

442. Smlauwa^ kteráž se stala mezi cis. Ru-

dolfem a Mafiášem, arcikn. rakauskýin w le-

žení polním mezi Štrboholy a dolními Mclio-

lupy 1. 1608, Tiši. z rkp. w Mus. as. 1845.

sir. 292.

443. Pi-ifaiení arciknížete Matiáse rakau-

ského, za jakau piinau do kr. eského s lidem

wáleuým wtrlinauti, co íditi a jak zase z Cech

odtrhuautí ráil 1608 w 8, (Boek).

444. Psaní knrlirsta saského arciknížete Ma-

tiášnwi 1608, 6 íjna. Rkp. we. bib, XVll, D.

20, num. 4.

445. Kniha tato obsahuje : jakau piinau
se Rudolfowi II zprotiwili. Rkp, fol. (Boek),

446. Jessenii epištola comitialis ad Ungaros,

exhibita statibus Posonii. )Iense Dec, 1609. fol.

Vid Formy rozliných lístw XVII. D. 26. num. 2,

447. Kronika od r, 644—1529, Zaíná:

eský národ s knížetem swým echem pišli

do ech atd. W rkp. XVll we 4, kdež naped

stojí wýtahy snmu atd, (Boek),

448. Wácslawa BUDOWCK z Budowa akta

a pibhowé, kteí se dáli od tí staw král.

eského tlo a krew pod oboji pijímajících od

r, 1608 až do 20 Máje 16()9, též odtud až

do 23 Únor, 1610 we 4. rkp,

449. Akta a kopie nkterých psani^ lislfi

posílacích, instrukcí, proposicí, resolucí, posel-

stwí atd, mezi J, M, C, panem Rudolfem II

uherským a eským králem atd. a Matiášem II

králem uherským, ckancem králowstwí eského,

arciknížetem rakauským a markrabí morawským

atd, w píin lidu wojenského Passowského pro-

šlých, Z nm. peloženo od Fridr. IJTWIXA z

lllinné). W Praze u .lonaly Boluilského 1611 w 4.

450. Nai'ikdní žalohné zem eské 1611

Rkp, bibl. wei\ XVll. D, 20. num. 5. (Po

wpádu lidu Passowského.)

451. Wyprawowáiií o wpádu lidu Passow-

ského do Prahy 1611. Tištno w as, Mus,

1830 sir. 443.

452. Wyziiáni France Tennogle troje, dobro-

woln ped aulrpným trápením, aulrpné a po

aulrpném práw o piiwodu a píinách wpádu

Passowského do ech I. 1611, Rkp, (XVII

wkn) fol, we, bibl. XV. C. 4. num. 1. fol. 11,

453 .JIÍHO ZAWTV Z ZÁWKTIC.
a) Akta tch wsech wécí, které se zbhly

mezi Rudolfem a Matiášem léta 1611.
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b) Wypsání slawného píjezdu krále Maliáše

krále uherskélió atd. 1611 we 4. w impres.

Šumanské listy 4.

r) Korunowání Jeho Milosti Maliáše krále

uherského atd. toho jména druhého, na krá-

lowstwí eské I. p. 1611 w pondlí swalo-

dušni na hrad Pražském w kostele sw. Wíta

šfastn wykonané atd. w Starém m. Pražském

w inipr. Šumanské we 4. 119 str.

Na listu liij poíná: knížat a králíiw králowstwí

eského , za Ulerého asu, kdy který panowal a

kralowal, kratiké poznamenání od téhož Jiíka

Záwty sepsaná. S podobiznau krále Matiáše na

dew rytau.

dj Odjezd z hradu Pražského Jeho Milosti

Matiáše krále uherského a eského atd. toho

jména druhého, a píjezd skrz markrabstwí lu-

žické do hlavvního msta Wratislaw knížetstwí

slezských s poznamenáním wcí nkterých na

též cest wykonaných, summoAvn sepsaný od

Jiíka atd. w St. m. Pražském w imp. Šuman-

ské str. 43.

e) Wypsání šíastného píjezdu, a slawného

wítáni, též swadebního králowského weselí Její

Milosti nejjasnjší arciknžny rakauské, a již we-

likomocné králowny Anny uherské a eské atd.

toho jména druhé, kteréž se na zámku w mst
VVídni w druhau nedli adwentní, jinak 4 dne

m. Prasince 1. 1612 šfastn konati zaalo atd.

(obrázek) W Praze w inipr. Šumanské , we 4.

A— J. po 4 list. K. 1V«.

f) Wolení a korunowání Jeho Milosti císae

Matiáše toho jména prwního, pána našeho nej-

milostiwjšího. Též korunowání J. M. cisaowé,

jakožto uherské a eské králowny Anny, za

králownu imskau , kteréž se stalo y\' mst
Frankfurt nad Meynom léta tohoto 1612 sum-

raown sepsané atd. w impr. Šumanské we 4.

g) Wjezd prwní ímského císae Matiáše toho

jména též prwního na prwni íšský za spráwy

a císastwí Jeho Milosti do msta Rezna snm.
Léta tohoto 1613 .. . 4 dne Srpna šfastn wy-
konaný. S poznamenáním nkterých wci ped
a potom stalých we 4. 7 sir.

h) Korunowání Jeho Milosti Ferdinanda toho

jména druhého krále eského atd. na králow-

stwí eské, 1. p. 1617 w kostele hlawním s.

Wíta na hrad Pražském na den památný swa-
tých Petra a Pawla apošlolw pán atd. we 4.

28. str.

i) Korunowání Její Milosti císarowny uher-

ské a eské králowny, Anny za královnu e-
skau, které se stalo na hrad Pražském 1. 1616

w nedli po památce sw. tí král
,

jinak

desátého dne msíce Ledna, sepsané od Jiíka

Záwty z Záwlic, w Praze 1616 wc 4.

454. Sebrání historií nkterých wíry a pa-

mti hodných, o rozliných promnách a pí-

hodách, jak o jiných národech a zemích, tak

obzwlášt o slawném národu a králowstwí e-
ském zbhlých od I. 1572 do 1616. sepsal

M. TOBIÁŠ ADALB. WODNAXSKÝ, spráwce

školy sw. Mariina w^ Star. a Now. mst Praž-

ském. Rkp. w bibl. Fiirstenberské.

Jest to pídawek ku kronice Hájkow 20 list fol.

455. Akta týkající se déjuw eských a uher-

ských I. 1608. Rkp. we. bihl. XVII. D. 20.

num. 7. fol. 90. esky, nkteré ástky lat. a

nm.
456. Zpráwa o smrti nejosw. p. Rudolfa

II cis. 1612 w Praze u dd. Šum.

457. a) Zpráwa, jak now wywolený král

Fridr. na hranicích král. eského od staw pi-

witán byl 1619 we 4. b) Wypsání toho wšeho,

co se od 9 Rez. r. 1618 až do korunowání

Fridricha w echách pihodilo w Praze 1620

we 4.

458. Poznamenání toho, co se w král. e-
ském stalo od 1. Í612, zwlášf když páni na

hrad Pražském z oken shozeni byli. Rkp. fol.

w Museum.

459. O poátku, zrostu, bhu, cíli starožitné

akademie Pražské, od SAMUELE MARTINA
Z DRAŽOWA, w Praze 1612 we 4. (Též

w latin we Wiltenbergu 1624 w^ 8.

460. Jana JAKUBA HEILMAXA grun-

towní relací, kterak se pi dobýwání msta
Plzn dalo, s kázáním. W Praze u Dan. Karl.

z Karlsperku 1619 we 4. A— G.

461. Fridricha z boží milosti krále eského,

falckrabte pi Reynu a kurfista naše oteiriené

rozepsání, pro jsme korunu králowstwí eského

a zpráwu piwllených zemí na sebe pijali, w
Praze u Jonaty Rohutského z Hranic 1619 we

4. 25 stran.

462. LEW Z BROZÁNEK ZTGAIUXD

:

Wítáni aneb winš k šfastnénui píjezdu Fri-

dricha falckrabte pi Reynu — do mst Praž-

ských 31 íjna 1619, 4 listy we 4. w Praze

u dd. Ji. Daického.

n) Míst jednotných.

463. Pamti Hustopeské rkp. fol. XVI sto-

letí (w bibl. Rejhradské.)

464. Kronika lusla Ti-ebíského rkp. z XVI

století (w bibl. Rejhradské).

465. Memorabilia t. j. poznamenání nkte-

rých událostí w Cechách^ poádem let od 1578

do 1620 fol. esky. Rkp. we. bibl. LIV.

A. 61.

466. Historie o založení... msta hlatoic .

.

sepsaná od ROTOMANA, jinak Radimila, prwní-

ho opata kláštera Khitowského . . na swtlo

wydaná od Jana Klatowského , niéštniua
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inésla Praiskefho 1533. Rkp. Aver. bibl. XV.

D. 6. sir. 565— 584.

467. a) Zápisy panstwí Pardubského od r.

1357 do IbMy. Arch. lesk. IV. str. 173 sld.

b) Pozniímeiiiini rybník pnnstwí Pardub-

ského od 1568. Hkp. piip. \v Miis. 750.

468. Ortel welebiios(i císaské na obywa-

lele \v mési (leiifu I. 1540 iiMiieiiý, 2 listy

1547 >v Prosljow we 4. (ii p. lioíka).

469. PamvH (kralické) msta Strúinice od

r. 1528—1570. Rkp. sauwký fol. (Boek).

470- Knilia pamlni msta Cbrudimé od UU-
CIIOs?LAW.\ TUGURLNA. notáe Chrudim-

skcMio. Ms. fol. 1579 (w Cliriuliiiiij.

471. Krátké poznamenáni i reg^isler latin-

ských, co jest se 7.a drženi pánúw z Rosen-

berka a Swamberka zámku Zirikotca wynalo-

íá\o na panstwí 1573. Rkp. fol. na Slrahow.

472. Kronika král. Avýsadnilio msta Plzn
a jeho okolí. Rkp. we 4. as 15 arch, na za-

átku porauchaný. Poíná popsáním eské zem
wtibec. (Byl rkp. u prof. Sedláka).

473. JAX BLKOU.SKV Z ROXSOWA

:

Knihy pamtní msta Prostjowa dokonané ok.

r. 1582. Rkp. fol. (u p. Boka).

474. Wýsady a jiné písemnosti msta Ro-

kijcan se týkající, jmenowil zaslawení slalkiiw

probošislwí od Ferd. I I. 1540. prodání týchž

stiUkuw od Max. II. 1. 1575, privilegium ili

oswobození msta od Rudolfa II. I. 1584 atd.

fol. rkp. we. bibl. II. D. 18. fol. >ve 4. sq.

475. Wýpisowé privilegií král. mstu No-
wcmu Bydioiru nad Cidlínau, pepsané r. 1752
(listy od I. 1407— 1584) na 23 listech. Rkp.

we. bibl. WII. E. 38.

476. Žalostné wypsání ohn a od zemte-
sení na Horách Kutnách zboených domuw,
w Praze u Dan. Sedlanského 1592 wc 4.

477. Registra wšelijakých pijmíiw msla
Tebechotcic 1. 1597. Rkp. w íMus. 754.

478. líZE.VECKV WÁCSLAW: Pamti

msta Kyjowa. Rkp. WH stol. pi témž mst
(Boek).

479. Kronika msla Welké Mezhie. Rkp.

WII wku fol. (Boek).

480. Knihy pamtní msta Wel. lUezice,

w níž i opisy nadání wšech téhož msta. Rkp.

WII wku fol. fBoek).
481. WEPÍIKK D. Kalendá- historický,

píhody a památky w mst Slaném a okolí od

1. p. 1600. Ms. Copie u p. Millnera na Smen.
482. Weypis obdarowání obce msla Mladé

Boleslué od králúw eských, wypsání ze sta-

rého exempl. r. 1603, a w now 1707. Rkp.

we. bib. WII. F. 39. we 4. od Jana Rira.

483. Historie (zrušeného nyní) kláštera Sniil-

heimského ádu Cistercienského (1616— 1 630).

a e tam w r. 1616 držená. Rkp. (w Monum.
Dobn. T. IV. p. 192, 270 el 274.)

484. Weypisowé obdarowání , kteréž obec

Mladobolesl. od králuw a mnohých pánftw sob
nadané má 1334— 1595. Rkp, we. bih. WII.
E. 47. fol. lislú 07.

485. \Vey|)isowé weysad král. msla Byd-

ioica. Rkp. bib. we. WII. E. 38.

486. Registra wydání a docbodíjw msta
Hradce nad Labem I. 1605. Rkp. w Mus. 752.

487. Zízení bratrstira literátw w esk.
Budjowicích slwr/.eno králem 1015.
Sdleno od Josefa ^Uinlaura c. k. poruíka dlo-

steUu. Z rkp. ti.št. Ca.-;, miis. ISlfi. 114.

488. Cedide dílí prwni statku Dobešslcého

od r. 1611. Rkp. Mus.

489. O ohni Jiínském r. 1620, kdež pra-

chem podloženým mnoho lidu w panském dom
za swé wzalo. W rkp. we. bib. XV. D. 6.

na sir. 556.

o) Rodu IV.

490. Pie rodopisná pán ze Šternberka., z

Waldšteina i z Kaunic r. 1546. Z rkp. tištna

w as. Mus. 1839 sir, 399 s poznamenáními

p. Palackého.

491. Hynka KRABICE z rodíiw WEIT-
MII^E. O rodu pánu z Weilmile a Krabic. Rkp.

(w. Ungar. Balb. Bob. docl. p. 118),

492. Lobkowického domu sj)oádáni od JANA
Z LOBKOWIC 1550.

493. Rodoslowí nkterých panských rodw
eských, jmenowil pánw Leskowcw., Wrati-

slaww z Milrowic, z ían atd. saec, XVIL

4. Rk|). we. bib. XL E. 16.

494. Pamti rodu p. Škrbenských z Híšt
XVI a XVII wku pipsané w Kancionálu r.

1576 u p. Boka.
495. PISTOLACIA VINC. Spis neb orací

ku pocliwosli satku swadebního p. Wiléma z

Rozemberka, w Praze 1577 we 4.

496. Erby nkterých panských rodin krá-

lowslwí eského 1603. Rk|). bibl, we.

497. Poznamenání nkterých rodin stawu

panského. Rkp. we. bibl. XVH. F. 35. Též

slawowé králowstwí eského dle rozdlení kraj

sepsaní. Rkp. we. bib. XVII. G. 14.

498. Wýwod rodu starožitného uroz. p.

Lukáše Demhinského z Dembin. Rkp. fol. w
Olomúci.

499. Lorence KAUTNÉIIO z Záené jména

a titule osob tch wšech, kteréž jsau po sho-

ení desk zemských 1541, jak do stawu pan-

ského, rytíského i do zem za obywalele pi-

jati až do I. 1610 we 4. Rkp. Mus. 794,

500. Jistá a prawdiwá zpráwa o wyswo-

bozeni dwau svniiw Wralislawa i Ferdinanda
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uroz. p. Floriana Idijspeka od zamordowání w
Paíži I. 1572. Tišt. w Oas. Mus. 1844 str.

553 podal W. Hanka.

501. Mat. WALKKXBERSKÉHO z Wal-
keiiberka Wýklad erbowni piklury podlé alic-

gorického smyšlena p. Herlwika Zeidiic z Sclion-

feldu fol. [Calal. Pele]

502. Processus aneb Avypsáni slawnélio po-

hbu p. Wács/íuca Smiiickélio ze Smiic, když

žiwot swj dokonal, w Praze u Dan. K. z

Karlsperku 1615 w 8.

503. JANA PRAWDY LITOWAXSKÉ-
HO apologia neb >vypsání \velike'ho a tžkého

nešlslí, w které p. z Waldšteina pwodem
zlých lidí uweden byl, wytišlna 1618 dne 7

Máje rkp. w 8. bibl. wer. XVII. G. 8.

504. Warfemberkowá paní. Zpráwa o za-

pálení jejího domu panského av .liin skrze

runiný prach r. 1620 dne 1 Února. Rkp.

we. bibl. XV. D. 6. pag. 556.

505. BEZAX WÁCSL. a) Padesátní le-

topis t. j. poznamenání nkterých wcí pamti-

hodných p. Wiléma zRozemberka za 57 let zbh-
lých poítajíce od íasu narození téhož pána

až do léta 1592. Rkp. we. bib. XVII. F. VI.

127 list 316. Tišt. od Mus. 1847 w Praze str.

327 w 8.

b) Registrum listw na pány z Swamberka

se ^vztahujících. Rkp. fol. >ve. bib. XXII. C.

14, Léta p. 1616 a ist pepsáno 1617.

c) Rozemberské kroniky krátký a summoAvní

wýtah sepsaný na konci 1. 1609 w Teboní
od W. Bezana, posledního archiváe Rozem-
berského. Rkp. w Archivu Jindichohradeckém.

Tišt. w Oas. Mus. 1828 IV. 39.
Sepsal týž autor rodopis Slernberk atd. chowaný

w Teboni. W. Bohm. Lil. 1779. S. 44.

p) Cirkwe a náboíensiwi.

506. BEZIXA WAW. hisloria de bello

hussitico saec. XVL 4. latine, inserlis nonnullis

bohemice quae vid. . . Spisowé rozliní. Rkp.

we. bib. XL D. 8. num. 1. fol. 59. v. sq.

507. Zpráwa bratí, tišt. r. 1527 w Bo-
leslavi, wbec dekret bratrský se nazýwá we
wšech jejích spisech. [Por. .Šlurm Rozsauz. II. 62.]

508. Pamti wšech wcí, které se pi ná-

boženstwí w echách za kr. Ludwíka a Ferdin.

I, 1524—1530 daly. Rkp. wku XVI we 4.

u p. Boíka. Kronika to dosti obšírná, 102
listy we 4. obnášející.

509. BURIAN Z KORNIC, kronika bratru

eských a morawských od r. 1482— 1532-

510. Artikulowé a snesení knézsfwa pod
oboji spsobau I. 1539 lat. a esky we 4.

2^/3 archu. Týká se kázn knžské.

511. Snm ditchoiciií r. 1537. Rkp. 12

list we 4. u Ribaye, toliko zlomky. (Boek).

512. Historie jednoty Pikartské 1. 1530 do

1547. Rkp. we. bibl. XVII. C. 3 fol.

513. Historie o puwodu jednoty bratrské.,

a oddlení se jejím od církwe zawedené atd.

Rkp. we 4. w Herrnhut fs jinými kusy, w.

doleji.]

514. Historie jednoty bratrské od r. 1458
do 1535. Rkp. we 4. u p. Brož. z Prawoslaw.

Díl II té historie w Raudnici od r. 1536 do
1549, s nkterými pídawky od r. 1570 do 1630.
líkp. fol. na pap. Nowjší opis u p. Brožowského.

515. Bohusiawa BÍLEJOW.SKÉIIO kronika

eská spuosob wíry kesfanské pod obojí spuo-
sobau tla a krwe pána Jesu Krista. I také

pod jednu w sob obsahuje. Opt ^^'aldenských

náboženstwí , též i jiných sektáuow u wíe
zpletených obyeje ukazuje wše poádn dá-
wající znáti laucím i poslúchajícim, píibhy
w eské zemi u wíe hned od poátku až

posawád w spuosob kroniky prwní, kterak a

kdy se poala wíra kesanská w eské zemi,

a že i hned bylo pijímání pod obojí spsobií

:

opt o odporu pijímání tomu z oswobození,

a epištola k stawm pijímajícím pod jednu zem
eské a zem morawské. Druhá knížka o na-

kažení kacíslwem utšené církwe eské, a o

pojití Pikhartuow, a co se z toho zlého dalo, a

kterak to bylo petrženo, s pcdmluwau spuo-

sobem epištoly žádosti dobromyslného tení.

Tetí knížka, jak se ta rota pikharlská zase

wyzdwihowati poala, a až dosawad nepestáwá

a w mnohé roztržky se množí. (Na konci)

:

Excudebal Normbergae bashistorias breviter accu-

mulatas regni Bohemiae Venceslaus Austinus

(z Austí) impensis honorabilis viri domini ma-
gisti Joannis Chocensis collegii et studii Pra-

gensis aunorum 1537, 6 die Maji 10 arch
w 8.

Kalézali se toliko dwa exempláe, z nichž jeden
maje prof. Ditrich, wydal opt w Praze 1S16 w 8.

s niapau Klaudiana pod tilulem : Kronika církewní,

w níž se príbhowé církwe eské od jejího po-
átku až do 1. p. 1532 wyprawnjí, sepsané ped
society od Bohuši. Bíltjowského. knze strany pod
obojí. Nyní pak wydaná s pednduwau a mnohými
zaznamenáními... od Jos. Skalického, knze strany

pod jednau str. 150. Pipojcnau mapu podlé oriffi-

nálu od r. 1518, w Litomické biskp. bibliotéce

chowanéni wykrcslil p. F. J. Kraibich, . Phil. ka-
nowník a fará Zilenickv.

516. JANA DUBCANSKÉHO zpráwa
prostá a prawá o bratich starších jednoty.

517. JANA AUGUSTY o wyobcowání
dwau osob híšných ze sboru Lilomyšlského,

stalém skrze Jana Augushi, w Litomyšli Ale-
xander we 4. 1544.

518. Bulle . . . Antikrista proti prawým ke-
sfanflm wydaná w ím 1546 tišt. w Pro.<t-

jow 1547, 4 listy.

519. Deklaraci wného b . . . Majestátu na
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aciit proli papeži Pawlowi Irelíinu d.. námstku

w HitmS a jeho wšem . . . pomocníkm 1540.

w Uiltnberce u Jos. Kluga we 4.

520. O té nkestanské ald. . . Inquisifii. . .

hispánské, která se wiry dolýce. Z nm. pel.

1547 we 4. w Prostjow 3 listy.

521. Hislorie jednoty Pik/iartské \. 1530 —
1547 fol. Rkp. wei\ bibl.

522. Husitíkého >v echách kacihtwi po-

átku, /.roštu a pádu weytah w Praze (bis)

1547 w Praze 1777 w 8.

523. Mandát krále Ferdinanda o Pikarty,

klei se brati jmenuji 1547. Hkp. w bibl. we.

XVII. A. 1(5. sir. 1(57. *).

524. Psoni brati králi Ferdinaiidowi na snem

rišský (io Augspurka i císai Karlowi bratru

krále Ferd. I. 1547. [Jafet hisl. br. 15.]

525. Artikuluiré strany núboiensttcí od krále

Ferd. administratorowi, konsisloi a knéžstwu

pod oboji podaní, kleii jsau od nich pijati,

potom i ped slawy na hrad Pražskem pi

obecném snmu wylilášeni 1. 1549. Kkp. we.

bib. XVII. A. 16. list 170 do 180.

526. Martinu Liitera výstraha k swým mi-

lým Nmcm . . kdyby nepátelé . . wálecn

piláhnauti chtli ald. w Prostjov 1547 we

4. A—Kij Pedml. od Melanchtona.

527. WODNANiKÉlK) Cádu bosáckého)

snaiení Satanáše^ aby si wystawil Babylonskau

wž \v Saších. Scriptum per me Ad. Polonum

cantorem líudinensem 1549. Rkp. we 4. we.
bibl. XVII. G. 13.

528. Pririlegitim o kšaftowáni knéiském.

Rkp. bib. we. XVII. A. 16 str. 200. Poíná

:

Ferdinand z boží milosti X 1- 1552. Psáno od

Jiího Kacenského 1. 1612.

529. BLAIIOSLAW JA\. Ilisloria praw-

diwá o nkterých zwláštních wcech a diwech

božích . . obzwlášt pak pi jednot bratrské

stalých r. 1554 psaná. W opisu u p. Boka.

530. Pamt snesení o poátku sjednocení

s nkterými ewangelisly w kráiowslwi polském

I. 1555. [cituje Šturm w Rozsauzení II. 33.]

531. CI<:R\Ý JAN. Wyzdwiieni píiwodu

w jednot od 1. 1467 — 1559. [Uwádi Jafet

w hist. br. str. 111.]

532. Naizeni od Pražské obce proti Pi-

kardum uslunowené 1559. Rkp.

533. Mandát cis. Ferdinanda s[rai\Y pikard-

skýv/i a scktáu 1560. Rkp. we. bibl. XVII.

A. 16. sir. 180.

534. t'Kll\VKAKA MATJ, bratr. Zpráwa

1) R. 1548 Briili Ferdinandem I wyhnaní, n-
kolika .sel \v |)oriii (Jo Polska a do 1'rus se

wyslliowaii. kdež wiru swau šíili. Kegcn-
volsr. hisl. Errl. p. 5^.

krátká o puwodu bratrském, lišt. 1561. [Jafet

w hist. br. 1 16.]

535. Mandát Ferd. s strany mistra llaicla

Gelasta a jiného knžslwa pod obojí 1562.

Tamž sir. 184.

536. Mandát cis, Ferd. o wysazení a na-

ízení urcibiskapa Pražského r, 1562 lamž sir.

182.

537. Na toto milosliwé J. C. M. poruení

aui'ad administratorskij a konsisto strany naší

pod obojí jest obnowena feria 3 post Diony-

sium 1562 tamž list 188 do 191.

538. Ilisloria konsistoi-e Pražské od 1. 1436
— 1562. Rkp. we 4. (nkdy u Ribaye).

539. Mandát cis. Ferd. s strany ieiini a

zlého obcowání knžského 1. 1563 lamž list.

191.

540. Mandát Ferd. I. knžím Janowi Mysto-

polowi a Mariinu Mlnickému, adminislralorum

Pražským pod obojí, aby nepoádné a nehodné

knží trestali dali, a poádné na fary (do Mo-

rawy podáwali 1563. Rkp. we. bibl. XVII. A.

16. list 194.

541. Weejné proldášení cis. Ferdin. a krále

Maxim, s strany piijimáni pod oboji. Tištno

1564.

542. MIUTECKÉHO zpráwa o bratích

z Pecinowa 1564. Rkp. bibl. we. XVII. G.

6. num. 3.

543. Artikul wytažený z snmu obecného

1. 1567 o wynechání kompaklát pi polwrzo-

wání privilegií a netrpní jiných sekt krom pod

jednau a oboji I. 1567 list 195 do 197 w
rkp. we. bib. XVII. A. 16.

544. Zpráwa Antorfské bauiky, kteráž se

mezi ímany a Kalwiány zbhla 1567 13 a

1 5 íjna u Jiíka Nigrina b. r. we 4. listy 4.

545. Mandát cis. Maximiliana strany schzí

pikardských a sektáských 1568. Rkp. we.
bibl. XVII. A. 16. str. 198.

546. Synodus w Praze I. 1575 w stedu

po prwní nedli postní (23 Února) 1575. [Štel-

car o pwodu knžslwa uwodí.]

547. O ádu cirkewním t. j. o spráw du-

chowní ,
jenž konsisto slowe — w stran nebo

církwi pod obojí. Ms. w 8. Descriplum Pragae

in collegio Malhiae Laudae a Chluman 1576.

18. Octob. (Boek).

548. P. Ladislawa Seidlice z, Šenfeldu, sbírka

dležitých |)isem
,

jednání a pamtí, wecjných

kráiowslwi eského z XV a XVI stol. Rkp. z

poálku XVII stol. w Raudnici. W témž rkp.

jsau a) mnohá psaní brairí eských, b) O ne-

spsobech w obcowání slaršicii bralí od I. 1577.

c) ád církewní w dkanslwi Brodském, W Cas.

Mus. 1827. I. 135.

549. Knihy weejného jednání brati eských.
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Dílfl osm. Osmý díl, obsahující léto 1570—
1580. Rkp. w Miis. num. 374. Ostalních sedm

díl jest w sakristii kostela Poznaského \ve

Welké Polšt.

550. O nowé newídané a neobyejné mon-
sfrancí , s kterauž jeden praeiiikant 1. tohoto

1580 w Rakausích a w Štyrsku se procházel,

a lidem posluhowal a \ve Wídni popaden a do

M^zení wzat jest. Z nm. w 4. tyi listy (bez

místa a r.) Nmecky sepsal Georg Scherei\ pe-
ložil Maximilian BIBKR Dr. AWllBEKClUS.
Horaždjowský lekar, mnohými spisy bratrské

od jiných církvví se trhání zastawiti nsilowal

1590. Diskurs toho Dr. Auerbeka psaný 1593

[Ohlášení bratí w Lesn 1635 str. 128, 129.

163.]

551. Historia welmi utšená a radostná,

o rozšíeni wíry kesanské w wýchodních

krajinách (t. w Japanu.) Nyní z wlaské ei
peložená a pro potšení wšem wrným ke-
sfanuom na swtlo wydaná. Wytištno \v Lito-

myšli léta pán 1581 w 8. díly dwa. Ku konci

pipsání stojí : Dr. BALTHASAR HOSTAUN-
SKY. Pipsána jest Wilému z Rožmberka,

kterýž mu rok ped tím ji z íma we wlaském

jazyku odeslal. W Holom. w 8. 1585, 3 díly.

(Cat. Pele.)

552. Rád swatý církewní na panstwích Sw-
tlowském, Weselském, Strážnickém a Slawiin-

ském, 1584. W rkp. Mus. num. 374.

553. Zdenk z Waldšteina , heitm. mark.

mor. list nejwyššímu kancléi. K obran jednoty

bratrské r. 1585. Rkp. (u p. Boka.)

554. Zprávva toho wšeho , co se jest dalo

w ímu w obecné konsistoi papeže a kardi-

iialw , když jest nejiwtjší w bohu otec a

pán
,

pan ReJio XIII papež, slyšení dáwal

poslm králiiw japonských, 23 den msíce Be-
zna, to jest; w sobotu ped zwstowáním panny

Marie díwky isté 1585 (bez místa a tiskae)

w 4. Wytištno nákladem wysoce dstojného
knížete a pána p. Stanislawa Pawiowského,
biskupa Holomauckého. 18 listw. b. r. [w
Olomauei.]

555. J. M. C. Rudolfa II list oteweuý
wšem tem stawiim a obywatelm mst Praž-
ských o rozšíené nepratcé potcsti, jakoI)y

o wánocích t. r. wšecky kostely pod obojí |)e-

padnuty, a náboženstwí jejich zkaženo býti mlo
1590. Rkp. (bib. Lobk.)

556. Nowiny z msta Štraspurku, s strany

snesení a smlauwy biskupské, w Praze u J.

Šumaná 1593 we 4.

557. Pavvla MATHIADESA Hradeckého

artikulowé, podlé kterýchž nawšlwowány a

zkušowány býwaji církwe w Saších w 8. 1593.
(Index).

558. Historia církewní Ewsebia píjmím

PamlJila, biskupa Caesarienského w Palaestin na

kniiiy desatery rozdlená, též o žiwotu nej-

swljšího cisae Constantina Welikého knihy

twery. Z latiny peloženy od .lana KOCIXA
Z KOCLXKTU, w Praze u 31. Dan. Adam.

z Weleslavvína 1594 fol. str, 394 mimo 13

list pedmluwy, registíku atd. Pipojena jest

pod zwláštnim titulem: Historia církewní Cassi-

odora ímského senátora nazwaná tripartita, ze

tí historikiiw eckých, Sozomena, Sokratesa a

Theodoryta sebraná , a na dwanáctery knihy

rozdlená. Nazad pidáni dwa traktatowé : Jeden

o snmu Efesském proti kacístwí Nestoria bi-

skupa Constanlinopolského : Druhý o snmu
Chalcedonském proti kacíi Eutychesowi a ná-

sledowníkm jeho, obsahující w sob krátkau

historii od zaátku té sekty, až do císae Ju-
stiniana Welikého. Z latinské ei w eskau
wše s pilností peloženo od Jana Kocína z Ko-
cinetu, a wytlaeno prací a nákladem M. Dan.

Adama z Weleslawína w Starém m. Pr. 1, p,

1594 fol, str. XII a 624 regst. XIX.

559. Hieromjmi Platí liber de bono státu

religionis e latino in bohem, versus an. 1599.
(Schmiedl hist, soc. Jes, Prov. Bob, P, II. lib.

2. N. 110 pag. 202).

560. Pia druhého list poselací k tureckému

císai. Z latiny peložený od ŠIMONA LO-
MNICKÉHO, w Praze u Jiíka Nigrina 1604.

we 4.

561. JAFET JAN spráwce bratrský: a)

Hlas strážného t. historie bratrská w Rkp. we
4. 1605 list 266.

Sepsal ji na napoinemití B. Jana Lanecia r. 1599
uinné. Obsahuje tyiy rozdíly: 1) Jakým /imyslem
se bratí oddlili od kališnýcii knží i od Rínianfiw.

2) Pro a pro které zejména wci a píiny k
zpráw tch, kteíž toho žádostiwi jsau, a na oswd-
ení i zahanbení tch, kleiž smyslí, niluwí i píší,

že to uinili z wšetenosti a beze wší poteby, t-
lesn , osobn a místn se oddlíwše. 3) Kdy a

kterak píiwod z sebe wyzdwihli t. knží swé a

swcení neb ízení jich sob doma w jednot. 4)
Ze pán bfih tomu wšemu jako dílu swéiiui wlast-
nímu požehnání dáwal a dáwá po dnes proti wší
wfili dáblowé i lidské neb aniikristowé.

Dležitý spis obsahem pro historií církewní í pro
literaturu eskau. [Porow. Pilarz ot Morawec. líist.

Moraw. P. 11. 70—193. — Rkp. u p. Boka].
b) O pwodu jednoty a služebníkv,- w ní.

Psaní k bratru Janowi Laneciowi, otci milému

t. biskupu jednoty. [Pij)omíná té práce sám
Jafet w podmluw na Me Goliáš 1605.]

c) Mo Goliáš k bránní lidu božího ped
ncpátely jejich t. j. wypsání zízení, prawé a

slálé successí a poslaiipnosti biskupw a knží
w jednot bratrské.

Bratr .hni Jafet bratra Bartolomji Nmnnskóniu
biskupu jednoty bratrské pipisuje r. 1G07. Rkp.
[Zlomek u p. Boka].
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562. Ponížená prosba fará Pražské kon-

sisloe pod oboji 22 Ang. 1608. Rkp. {\)\h.

LobU.)

56;í. a) Majestát cis. Rudolfa stawm pod

oboji na swobodné prowozowáni náboženslwi

daný 1609. Rkp. blbl. we. XVII. A. 16.

b) Rudolfa krále resoliici stawm sírany pod

oboji 1609. Rkp. bibl. we. G. 12. N. 6.

c) Nejjasnjšibo a welikomocncbo knížete a

p. Rudolfa drubtfbo . . . cis. a krále ald. >a

swobodné prowozowání náboženstwí podlé Aue-

špurské konfessí w knižetswi slezském milosliwé

polwizeni ald. Z nem. peložené 1609 >ve 4.

>v Praze ii Jonaty Boinilskébo z Hranic, list 9.

5r.4. Oddáni moci defensortn od dolejší

konsisloe protestaci slawu proti Slawatowi a

Sniedarskému (sic) 1609 >v 8. (Boíek).

565. Pi^pis majestátu J. M. C. Rudolfa II

krále es. wšem tem slawúm král. íesk. pod

obojí danébo. Wyt. w Pr. w impr. Šumanské

we 4.

566. Písaha knzi pod oboji dolejší kon-

sistoie Pražské od arcibiskup swcenýcb 1609.

(Botek.)

567. Poznamenáni rodtr Praiských pod je-

dnou. Rkp. Mus. . 160. (Wiz Rozbor 1842.)

568. Tyranské a ukrutné hispánské inqui-

sici tejnosl, obzwláštnim božím jednáním wy-

jcwená a w técblo posledních asech swlu

odkrytá, od Joacbima Berinkera 1. 1611. Z

ei nmecké španielské (sic) peložena a na

swéllo ivydaná. Rkp. w 8. sir. 362. (u Boka).

569. Historia aneb zpráwa o wojácich Pas-

sowshjch r. 1611. [Mus. as. 1830. 443.]

5T0. Psaní potéšiledlné J. M. C. Matiáše II

ald. stawtwi kr. eského w asu protiwenstwi

a nebezpeenstwi jejich z Wídn uinné atd.

>v Holomauci u .lir. Handla 1615 we 4.

5T1. Pipiš listu wyslaného z Dússeldorfu

18 Cerwna I. 1614 . . z kterých píin Wolf-

gang Wilh. pfalckrab nad Reynem atd. od

Augšpurské konfessí k staré katolické ímské

círk« i se oddali ráil (z nm. pel.) >v Ilolom.

u .li. Handla 1615 >ve 4.

572. Kardinála Glezle piinní, pro kteréž

jest od kr. Ferd. a hrab. Max. do wzení

wzat. z nm. 1618 >ve 4. s písni 2 archy.

573. Lisí p. Adama SLAAVATY z Chlumu

1620. (Index).

57 1. Vra narralio de státu religionis in

Bohemica genie, aildilo aliquot doctorum Ecd.

catalogo ex praefatione Matthaei Collini. Rkp.

(eský) w bibl. wi-. XVII. D. 26. ^um. 1.

575. Dialog neb historické rozmlauwání o

dlaubých prntiirenstirích., kteréž ewaneelíkowé

íT Frankreichu sná.šeli, Rkp. we. bib. XVII.

D. 23.

576. O kcsfanských pádech a fruchliwostech

a potom o turecké sekty zahynuti we 4. (Ne-

celé >v Museum).

577. Z.ALAXSKV. Spis o proliwenstwích

církwe a o stálosti muedlníka církwe prwotní

našich eských, franských , nidrlandských ald.

1619 w Praze u Dan. K. z Karlsberku.

578. Akta kalicinistská s katolickými ISowo-

mslskými
,

jak se s nimi zacházelo w raddé

Nowého msta Pražského skrze nejedno obsí-

lání, co k nim od purkmistra a jiných spolu-

radních mluweno, co od nich žádáno, a co

proti tomu od katolických za odpowd dáwáno
bylo 1. 1620 s. a. (saec. XVII.) Fol. Tilulus

exterior: .\clio calvinislíca cum catholicis Neo-
pragensibus A. 1620 v rkp. we. bib. XV. E.

5. num. 2.

579. Zápisky knze pod obojí JANA JIR.
RACENSKÉlio 1 6 18 do 1623 jeho a man-

želky se týksijící 4 listy \v rkp. we. bibl. XVII.

A. 16. (wypraMuje, kterak se mu wedlo ty

asy.)

(/) Bishupsticí, ád a far afd.

580. Poslaupnosf biskupw Olomauckijch od

zaátku až do r. 1575. Rkp. pap. fol. \v kni-

hown Rejliradské.

581. fhladrubského ktáštera listiny]. Docu-

menta abbatiam ord. s. Benedicti concernentia

1457— 1528. Rkp. eský fol. we. bib. II. A.

12. num. 3. pag. 181— 192.

582. Pragae in Zderaz docnmenia praepo-

situram custodum s. sepulcri Hierosolymitani

concernentia ab an. 1238— 1541, boh. et lat.

Rkp. we. bib. II. A. 26. num. 5. pag. 459.

583. Liber pririiegiorum supra bona eccl.

in Karlstein manu Wenc. cancellistae V. ccn-

sislorii 1745. Rkp. we. bibl. XI. D. 12. we
4. obsahuje nadání zadusí Karlotýnského od r.

1357 až do 1564 [k. p. we wsi Hudlicích

wykázáno dw kop groš a ti gr. a 17

strychíi obili],

584. Series ubbntum inclytae Rosensis ca-

nouiae Trebonensis ord. s. Augustini 1389—
1563. (lat. germ, boh.) Rkp. fol, we. bibl.

XV. D. 4.

585. ád klášterní pro klášter Brnnský s.

Anny jeptišek ádu sw. Dominika, udlaný skrze

Feliiana Mnguarda, s. písma Dra. legala wy-

slanéiio apošl. a mislodržiciho nejw. eského,

morawského, ruského ald. ádu predikatoruw,

když jest uslanowowal klášter len r. 1576.

Rkp. fol. 4 listy u Boka.

586. Rád církevní w dkanslirí Brodském

od r. 1577 w rkp. Raudiiickém p. Ladisl.

Seidlice z Senfeldu (Por. V. 76875).

587. Conlraclus inonastcrii s. Ueorgii., man-
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data et decisioiies rcgiun (lat. a esky). Rkp.

wei\ blbl. XV. C. 6. z XVI stol. fol.

588. Aquavivae (Claiid. S. J.) Psaní k ot-

ciiiii a bratím towaryšstwa Ježíšowébo o ob-

nowení ducba, w Hímé 1583 w 12.

589. Apograpkuvi scripfurae in membrána ex-

aratae et post restauratioiHMU ecclesiae S. Wen-
ceslai Meo-Pragae ad nodum turriculae a. 1587

repositae ac demnm a. 1738 reportae. Rkp. b.

r. wku XVIII. fol. we. bibl. XI. A. 3. iium. 5.

590. Snesení a dobrowolné swolení lilerál,

záduší s\v. Wojtcba menšího w Podskalí, po-

Iwrzeno od magistrátu Now. msta Pražského

dne 8 Dubna 1591. Rkp. we. bibl. XVII. B.

25 list 6.

591. Chotšowského kláštera zápisy nkt.

(1272—1597) we. bibl. IV 207.

492. BALT. HOSTAUNSKÉHO a) Pra-

vidlo, aneb krátké zaweni uslanowení tch,

jimiž se towaryšstwo pána Ježíše ídí a spra-

wuje, w Praze 1600 u Štrausa, w impr. akad.

1667, 1724 w 8.

b) Epistolae indicae palním S. J. esky pe-
lož, (w. Balb. Boh. d.)

593. Pinella Lukáše spis o poM'innosti e-
holní, knihy IV pel. od JAK. COLENSA
w Praze 1607 w ^.

594. Corona (Goldenkrone). Documenta abba-

liani ord. cister. concernentia ab an. 1509

—

1616. Rkp. eský fol. we. bibl. II. A. 12. pag.

193— 342.
595. Odbojní stawowé wydali 1618 tištný de-

kret s strany wypowzení Jesuitu ze zem, na apo-
logii latinskau Jesuity Adama Tannera w Ingolstadtu

bez jména wydanau; naež WUhelm hrab SLA-
WATA sepsal apologii \\ eské a nmecké ei,
která se wrkp. mezi jeho spisy nachází, w. Schmidl
hist. S. J. P. III. N. 139. pag. 141.

596. Wtyjispraeseataci knzi Wácsl. 5«6ií-

lowi na kaplu Betlemskau daný I. 1531. Rkp.

we. bibl. G. 12. num. 3.

597. Regisler zadusí a osadních sw. Hawla
w Starém mst Pražském, do kterýchžto pil-

njší nkteré wci, a témuž záduší náležející

pro bndaucí pamti se zapisují od 1. 1559,
1642. Rkp. bibl. we.

598. Doksanské/io kláštera a) Knihy záduší

1522—1588. Rkp. we. bibl. XVII. B. 14.

I>) Knihy záduší kláštera Ooxanského, obsa-
liiijíci smlauwy, prodaje, kaup atd. od 1. 1561
až do 1619. Rkp. we. bib. fol. XVII. C. 38.

fJtiléna lust, kdež co inili ml klášl,er, jsan : Do-
xany. Dolanky, Bniany, Baušowice, Ccsk Kopisti,

Nmecké Kopisli, Nowý dwiir, Chwatin, iloli.t!ce,

Libolnice, Woleško, Nunice malé, Wražkow, I)u-

šníky, Hostnice, krma w Jámách, Litomiicc].

599. Písek^ documentum e monast. Domini-

canor. Iranssumptnm e B«rth. Paprocky clironico

bohemico (1602. F.) de crectioue monnslerio-

rum ín Regno Boh. s. a. Fol. bohemite. Rkp.

we. bib. II. A. 12. N. 10. pag. 673— 676.

600. Užitkowé z stawu eholního pocházející,

wybraní z knihy Jerontj/na Plula, a z lat.

jazyku na eský peložení 143 listi. Rkp. ze

zaátku XVII wku (Boek).

601. Wýsady kláštera Doxanského w poz-

djších pepisích dílem též pwodní w jaz. e-
ském od r. 1457— 1604 saec. XVII fol. Rkp.

we. bibl. XV. D. 8.

602. Dkana a senioruw t. knží pod obojí

powinnosti. Dwa listy od r. 1612. Rkp. we.
bib. XVII. A. 16. str, 203.

603. Urbá kláštera sw. Anny 1615. Rkp.

fol. bibl. we. XVII. C. 34. idem 1652. XVII.

E. 44. fol.

604. Wylah duchoícních statk z desk zem-
ských (stol. XVII) rkp. we. bibl. XVíI. H.

15. b. r.

605. Slowamj (jinak Emaus) klášter sw.

Jeronýma ádu sw. Benedikta w Nowéni m. Praž-

ském, auední písemnosti a listiny jeho se tý-

kající, od let 1395, 1435, 1600, 1601, 1603,

1605, 1613, 1617 w pepisích XVIII stol.

fol. Rkp. we. bib. XV. C. 3 fol. 31 sld.

606. Desiderius z Frydberka: Cíl a prak-

tiky papežencfi t. j. krátký hist. a prawdy d-
wod, kterak p. bh Jesuit proti stawum ewang.

požiwané praktiky jim k škodliwému a ewan-
gelistským k radostnému skonení . . íditi ráí.

Sepsaný od atd. b. m. 1618. we 4. A— F.

607. Wypowzení Jesuit z ech 1618. Ms.

u dir. Jliltnera.

608. O Jesuitích: Co jsau, jaká sekta neb

ehola, kým pwodem a kterého asu wylihnuta

a na jaký konec wyzdwižena. 6 list 1619.

b. m. we 4.

609. Zrcadlo Jesnitw. Spis, w nmž se

ukazuje o towaryšstwa Jesuitského pwodu, po-

átku, zmocnní, wzrostu atd. nad to i o úin-
cích, skutcích w koninách swta pwodem
jejich wykonaných, w Praze 1619 we 4.

610. Krátký wýtah nkterých artikuluw uení
Jesuitského, Z nm. we 4. !6I9.

r) Papeiská.

611. Roberta líarusa kroniky o žiwotw
sepsání nejwrchnjších biskupuw ímských, jinak

papežuw od sw. Petra až do Alex. 111. Mo/.i

tím také dje se zmínka o mnohých konciliích

atd. Plné, jak di Balbin, jízliwosti, wydány po
smrti jeho. Z lat. w Normberce u Wold. Ney-
bera 1565 we 4. pel. ŠIM. ENNIUS CLA-
TOVINUS. Opt 1576.

612. Zpráwa jisttí a dokonalá, jestli prawda,
žehy .... jeden w ím dít porodili ml. Se-
psaná od Ji. Šerera S. J. peloL od B. T.

11

#.
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A. P. 15S7 WC I. w Litomyšli u A, G. (Grau-

dctice). A— H. a 2 liíly.

í? Žiícolopisy.

613. Martin Bi^cer, služebník s\v. ewaii-

geliuin w irkwi Štraspurské. Wylištiio >v Li-

tomyšli 1545.

(jl4. Žiwol Jana Aiigiistij, prwiillío biskupa

teských bralií, od .JA\A líLAHOSLAWA.
Z loho Pliel wýlah uinil ni-ni. w knize : Ab-

Lildiinsrcn luihni. unfl inalir. (íel. 11. H. TišItMi pod

nápisem: Ziwol Jana AuíímsIv. slaršilio a spráwce

jednoty bratrské. Sepsal J. ÍiLAIIOSLA>V, wydal

Jos. Franta Sumawský, w 1'raze 1837 w 8. str.

124 u Josefy Fetterlowé.

615. O tcézení dlauhém Jana Atifiiisly a ji-

ných spráwc bralrskýcb, ZNviáštni kniha 1548

[jaíel hisl. br. 164].

616. Zpráwy o nkterých osobách z jednoty

bratrské mezi r. 1542 a 1551. Z rkp. ne-

celého p. Celakowskýui dáno do Cas. mus.

1843 sir. 191.

Snad to zii.slalek spisu Blalioslawowa : Vilae prac-

cipuonim in unitale fratruin. niinistroruni. V. Regen-
vulscius liist. ectl. pa<r. 319.

617. K iiwolopisu Jana ylupického, knze.

Tišléno w as. íMus. 1828 1. 104.

618. a) Pohební památka Petra Codicilla

z Tulechowa , akademie Pražské rektora , od

WÁCSL. DOBENSKÉIIO w Piaze 1590.

6) Pro památku Danielowi Pelautskmu, w
Praze erný fol. 1579. [\verše?J

619. SIM. LOMNICKÉHO Knížka o ži-

wolu a dobrém chowáni filosofiiw pohanských

k nawedení mraww kesfanských. W Praze

u Ji. Nigr. w 8. 1591. Po druhé s nápisem:

Filosofský žiwol, aneb historický spis o mra-

wích a šlechetném žiwotu mudrc a niosof

starých pohanských atd. w Praze 1595 w 8.

Zlomek w Tomsow Chrestom. str. 176.

620. Historia kurfírsta saského Kristiána. Z

lat. Kazabrola markrabte 1595 w Žitaw pi
gymnas.

621. PAPROCKÝ. Vitae clarorum virorum,

esky. Ddic, pánm z llazemburka. (Boek 10

opera latina elc.)

622. Poíná se iiwot M. Jana líusi sw.

flowka
, jenž jest upálen w Konstancí pro

prawdu boží. Také jeho písnika od Jana TRO-
JANA BYLAN.SKÉIIO, w Praze 1597 w 8.

623. Poiná se iiwot a skonání slawného
M. Jeronýmu, jenž jest upálen w Konstanci pro

prawdu boii, w 8. 1598. íTýž) žiwot mistra

Jeronýma sepsal SIM. VALKCIUS, w Praze
1611 (dle Pekl. Calal. 1612) w 8.

624. Pamti p. Pawla horky t. Korkyn,
wyprawnjicí žiwot jeho a píbhy na wojnách
ald. I. 1539 do 1593. S pídawkem k r.

1602. Hkp. w Raudnii. Tištno w ns. Mus.

1829, II. 29. 1830 sir. 438.

625. Apologia neb obrana p. harla Žerotina

ku p. Jiíkowi z Hodic. Rkp. od r. 1606 ti-

štn w as. mus. 1834 str. 239.

626. Historia o doklorowi Janowi Fauslowi,

arodjníku, w Praze 1611 w 12. od MART.
CARllKSIA, jinak Krausa z Krausenliialu.

627. Poslední wúle p. Jana Matiúše ze Su-
detit^ professora nkdy akademie Pražské, od

r. 1613. Rkp. tištn w as. mus. 1828 II.

115.

(528. O Junu Ziikowi. Z rkp. we. bíbl.

tištno péí \\. Hanky w mus. as. 1844 str.

303.

629. Purallelisnius. Kratiké srownání Eliáše

a Jana Husa. W Praze 1620 w 8. od KA-
ŠPARA ARTOPAKA Pardubského , dkana
w Slaném.

t) Noiciny.

630. O porážce, kteráž se stala u Budína 1.

1541 m. Srpna, kteréž Maliáš z Laužnic, s do-

pisem p. Jiíkowi z Waldšleina a na Hostinné,

pánu swému, zaslal, lišt. (u p. Boka.)

031. Nowiny nkteré od r. 1544. Wiz

:

Kroniku tur. Ostrowic [we. bibl.]

632. Nowiny z Wlach... že papež s swými

duclíowniky císae k nynjší wálce pohnul a že

oni pwod jsau té wálky proti Luteránským

korlirstóm.. a slawóm íšským atd. 1546 8

list, w Prostjow 1547 we 4.

633. Nowiny o jednom zemanu w Pr. u

Šebest. Oksa we 4. 1564.

634. Nowiny o Antikristu, synu zatracení.

Psaní, kteréž welíký mistr z Malty uinil w
wlaské zemi ald. o nowém narození .\ulikrí-

slowu atd. Rkp. 2 listy fol. XVI stol. (u Boka).

635. Vticery prawditcé noiriny, což se wše

stalo I. tobolo 1586, wyt. w St. m. Praž. od

Buriana Waldy 1586 we 4. 8 list.

636. Strašliicá a hrozná nowinu o jednom

nešlechetném mordýi jm. Kristman. Z nm. w
Praze u Bur. Waldy 1582 we 4.

637. Nowina o njakém obru, w Praze 1587.

638. Nowiny poádné celého msíce Zái 1.

1597, w Praze u Dan. Sedlanského.

639. O bitw Sigmutida Batory s Michalem

wéwodau walašským a Jiím Baštau, w Praze

u Šumaná 1601 we 4.

Ostalrn' nowiny rozdleny jsau podlé pedmtu,
k. p. w historii turecké, diwech pírodných aíd.

u) Wédy.

640. Jessenia Dra. s sírany wzdlání a Avy-

zdwiženi akademie Pražské uinné ohlášeni 1619

WC 4.

.«
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641. Putowáni sw. Pawla, s chronologickými

tabulkami na skutky apoštolsko, od SIXTA Z
OTTERSDORFU 15-19. Pii biblí od Jir. Me-

lantriclia w Praze 1570 Mydané.

642. Šebast. Miinstera kosmografia íeská,

to jest wypsání o položení krajin, aneb zemí i

obyejích národiiw MŠelio swta a historií po-

dlé potu let na nm zbhlých, prwé nikda tak

pospolu w žádném jazyku newydaná. Peložená

od JANA (A ZIKMLXDA) Z 1>1 CHOWA.
>V Praze 1554 u .lana Kosoského z Kosoíe fol.

Ze (Iwau pedmluw Jana a Zikmunda mladšího

z Puchowa, obrácených ke králi Ferdinandu I. na

jehož pobídnutí lo díio wzniklo, widti, ze Zik-

mund wia.stn pekladatel, Jan pak nakladatel a

pomocník jest. Peložen je.<t 1 díl z latiny s mno-
hými piídawkv z rkp. Pražské kapítolní knihowny

a z jiných spisu a knih w 4 a nco wíce létech.

U popisu zem eské pipojena jest mapa toho

králoustwí na dew rytá, s erby neb štíty tch
pánfiw, kteíž k nákladu na tu knihu pispli. Mapa
.Mimsterowa prawí se hýli prwní eská mapa, a již

1518 rytá nepochybn od njakého echa, pon-
wadž jména wšech nust esky wyryta jsau.

643. OLDICHA PREFÁTA z Wlkánowa

cesta z Prahy do Benátek, a odtud po moi
až do Palestiny atd. na kterauž se wydal r.

1546 ped božím tlem, a kterauž 1547, 4

Dubna dokonal. Tištna jest w Praze 156.3 w
fol. 81 archu, s obrázky na dew rytými, a

pipsána Wácslawu Zajíci z Hasenburkn. Po druhé

wyšla od Faust. Procházky w Praze 1786 w
8. u J. J. Diesbacha 38 '/o arch. ').

644. Putowáni do Jerusalema, \v Praze 1577

w 8-

645. Psaní JANA FOLKA (Hansfolka),

kupce a mštnína Starého msta Pražského,

(kdež slowe u Wlihrdlfi), k urozenému wU-
dyce, p. PawloAvi Gryumillerowi z Stebska,

nejw. prubíi zemskému král. eského, o ži-

dovském neádném pokolení, r. 1577 lisl 22
we 4. Av rkp. Wyšehradské kapituly. (Maluje

mrawy, obyeje u eských Žid nepízniw.}
646. Obyeje, práwa, ády anebo zwyklosti

wšech národw. Skrze Jana Aubana, píjme-
ním echa, sic Nmce, z mnohých nejwzneše-

njších scribentuow, neb wypisowatelíiw ta-

kowých wcí w hromadu sebrané : každému
upímnému tenái w tom oblíbeni majícímu,

k ítání netoliko potebu*-, ale také welmi uži-

tené a potšitelné. Z latinské ei w eskau
peložené skrze JAXA MIROTICKÉIIO w
Kroniéíži, wytišlno w Holomauci u Jana Oli-

wetského 1579 na fol. malém A-ii po 4 li-

stech, Kk. 5 listu. Pekladatel lánek o eších

1) Cesta z Cech do Jerusalema 1564 w 8. [w
Olom prodáwána 1567J zdá se hVti táž.

promnil, a o Morawanech nowý k lomu pi-
inil. eština dobrá.

647. Turecká obízka. Prawdiwé a krátké

sepsáni, kterak Amural.... císa syna swého

Macliometa . . . obezati dal. S poznamenáním

nkterých wcí diwných w Constantinop. 1562
we 4. listii 6.

648. Wypsání krajin zem ruské od MA-
TJE HOS.SIUSA, Wysokomeytského , kte-

raužto práci po smrti spisowatele, zmnoženau
pulowáním Zikmunda Uerberšteína, a historií o

tyranslwí Jana Basilida Mosk\> anského wéwody,
wydal \^'ele.';lawína w Praze 1590 w 8. Po-
druhé s nápisem : Kronika >Moskewská atd. u

dd. Welesl. 1602 w 8. Po teli: Wýtah z

kronik Moskew., w Praze od Faust. Procházky

1786 w 8.

649. Historie o plairení se do Ameriky, kte-

ráž i Brasilie slowe, od Jana Lerya i- Biir^

(jiindie nejprw francauzsky sepsaná, pulom od

nho do latinského wyložena : nyní pak I. 1590
z lat. do eského peložená. Bratí eští PAWEL
Í^LOWÁK a MATÉJ CYRUS peložiwše ji

pipsali panu Bohuchwalowi Berkowi z Dube z

Lipého a na Laukowci nad Jizerau, s pedmlu-
wau zwláštní, s mnohými obrazy, w istém

jadrném slohu, list 317 we 4. (W. as. tnus.

1827 IV 139.).

650. Itinerarium sacrae scriptnrae. To jest:

Putowáni swatých na ^-šecku swatau biblí obo-

jího zákona, rozdlené na dw knihy atd. To
wšecko wydáno w jazyku nmeckém od M.

Henricha Buntinya, faráe w Grunow, a nyní

w eském od M. Daniele Adama WELESLA-
WÍXA 1. p. 1592 fol. I díl str. XXIV a 530
registr. 35 str. II díly str. 199 registr. 20 sir.

S mnohými mappami a obrazy na dew ry-

tými.

Obsahuje pak I díl cesty sw. otcw, palriarchuw,

saudcw, králivv atd. spoítané na nule nm. a

eské, s wypsáním zemí, krajin, mst. rek a wod,
hor i audolí. o nichž písmo sw. zmiuje. II díl

cestu panny Marie, mudrcw od wýchodu pišlých,

sw. Jana Ktitele, p. Jesu Kísla, a každého, ^kdo

kam w no\\ém zákon putowal neb šel. teni
hodný pipiš p. Karlu z Zcrotína. w kterém o užitku

takowých cest, o slawných Ceších, kteí do onch
zemí putowali o nechuti Cechuw uených k e-
skému jazyka atd. jedná podlé swého spúsobu
ušlechtile. Kniha ta k tení písem sw. peužítená.

651. Wypsání msta Jerusalema i pedmstí
jeho. W jakéinž spúsobu bylo za asu Krista

P. w swé celosti a sláwe, prwé nežli je í-
mané do konce wybojowali a zkazili atd. Nyní

w now z jaz. latinského w eský peložené

od M. Daniele Adama z WELESLAWÍXA 1.

p. 1592, w Si. m. Pr. w fol. list V a strá-

nek 64, s wyobrazením msta Jerusalema.

Tnio wypsání od Chríst. .\drichomia složeno, a

na žádost Jiího Fukv z Oliwetu k. komorv se-

U ^
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kretáe, jniiiiž i iiiipsúno jest, Welislawínau pe-
loženo. Mnohé ^^l•«•i. pniwí sám AVelesl. Inidau se

•iUíid ninohVni zíliiti Ix z|iOlíebné . nciižílerné, |)0-

wérn a nrprawé. Aniž já sám konin radim . alty

>váe za |irawé pijiiniil. a wšemu >viil. rož se tuto

iniino s\\. písma piiponnná. Lidská to wec, anelt

radji lidskv nediili. k skutkm božím a slowujeho

píidáwali a ])iriniti toho. (•(ižl)y se zdálo shuižití

k z>\eltl)em' pepodiwnxCli skutkiiw božích ald.

652. Gruiitowné wypsáiií o ntiboieiistici tu-

reckém, w Pr. u Bu. \>'aldy Ave 4. IJOI.

653. Hudiiuenla cosniographica Joaiinis Hon-

teri. klorau wydaw Mnrlin Bailiáíek wlaslii

latinsky w Pra/.e 1595 iiay.wánim jmen wlasl-

nih krajin w eskem jazyku 7.á.«íobil.

G54. Iltiiera Constuiilinopolitunum el Ania-

sianum Aiujerii a Biisbeqtiio. Cesia z Widn do

Constantinupole a do Ama.sie wy konaná a wy-
psuiiá I. p. 1554 w. Z latiny pelomil Jan KO-
tM\ z Kocine'tu. Hkp. we 4. Mus.

655. Ondeje Modestina cesta Moskwanská.

056. Pnliodii WÁt SL.VWA WKATI.SLA-
>VA, swohudnelio pána z .Milrowic. kteréž w
tureckém lilawním mst Conslantinopoli widl,

\v zajeli swéni 1591 zkusil, a po .štaslném do

wlasli swé se nawráceni sám léta 1599 sepsal.

Kkp. we. bibl. .Wll A. 17 we 4. Hkp. w
Mus. num. 373 pak od r. tG79 nuin. 995.

Z rkp. léla 1727 od Hynka ^Aratislawa k tisku

picliystanélio wydal iMart. 1'elcel w Praze 1777

w 8. str. 232. Po druhé Kramerius >\ Praze

1805 w 8. sir. 256 oprawenji.
Tu restu , a mnoho o zwyku a obyejích tu-

reckých wyprawuje pirozen, prost, jadrn, ist
a zmužile.

657. Oeograpfiia vniversafis et lilularis liber

boliemico-germanicus eoniinens supremorum pro-

vinciae oiricialium nomiua tempore Stanislai epi-

scopl Olomucensis mc 4. Rkp. stol. XVI (Zlob.)

658. KAREL swobodný pán z ŽEROTÍXA
sepsal swau cesiu do západnieli zemi latin a

nco esky, na sj»íisob dennika r. 1588—90,

wšak neaupin. Kkp. jest >v lloiowicicb.

659. KRI.STOKA IIAKANTA z Polžic a

Bedružic : Puloiráni aneb cesia z králowstwi

eského do msta Benátek, odlud po moi do

zem swalé, zem judské, a dále do Aegypla a

welikélio msta Kairu, potom na lioru Oreb,

Sinai a sw. Kateiny w pusté Arábii le/.ící.

Dwa dily w Praze 1608, 1668 we 4.

\> yprawuje swé a swýcli spoieníkfiw píhody
ubširn a uen, s georaphíckau a hislorickau
zpráwau. a s diiUládáním se nniohých spisowalelú,
wše s duchem neobyejné pozorliwosti a wlipu.
Peložil lil knihu do nminy jeho bratr Jan r.

IGSS pod litulfin: dur christl. "UÍvsses, oder Reise-
besc! rcibuiiR fhri.st. Harant von' Polschilz in die
Morpcnlander nnt h. von Sandral, a H>n jeho hri-
itoí wxlal w Nornibtrce 1(Í7S wp 4 \v rkp. we.
bibl. XVII (;. 12 nalézti: NVOci nkteré pkné a
p.iiMti horlné wybríiné z knížky Haranta b. r.

660. Ccstoiniiií FKIU. Z IJOXÍXA, se-

psaná po r. 1608. Rkp. s obrázky. O nmž
wiz (as. Mus. 1843 str. 354.

661. Cesta patriarchy Jakuba od JIHÍIIO
DIKASTA z Jliikowa 1610, 1611.

662. WÁC<I.AWA LEBEDY Z BEDR,Š-
TOREU knižka obsabujici w sob kratiké po-
znamenáni nisf, zíhnliw, hradir^ tirrzi i ji-

ných s//'/, w tomlo slawném králowstwi e-
ském Icžicich, w kteréžto se najde, w kterém

kraji a kolik mil klerc sídlo od blawnibo msta
wzdáli jesl, po zpráw poslw písežných, a

w tomlo králowstwi eském dobí*e powdomých.
W Praze u Wácslawa Slibrskébo 1610.

Též w rkp. we. bibl. XVII (í. 18. též XVII G.

12 w 8. Opt w Praze llJ22 we 4. Pak I. 1681
we 4. w Starém m. Pražském u Dan. Michálka poil

nápisem: Knížka obsahující atd. Pedešle léta 1()22

od nei>. Wácslawa Lebedy z IJedcritorfu sepsaná,

nyní pak w now od spoleních koniorníkiíw pí
králowských dskách zemských w témž králowstwi
eském ... w lepší a snadnjší spisob nwedená, a

na jich spolení náklad na sa\ tlo wydaná , za

úa<lu urozeného a stateného rytíe pana p. Arnošta

Rotteid)cr<!rra z líete a z Dršlaw, J. M. C. raddy
a starosty komorniího w králowstwi eském atd.

15 archu! Od Alalje Stcyra 1682 w Praze. Potom
s nápisem : poznamenání mst, msteek, zámku,
hradu i jiných sídel w slawném králowstwi e-
ském ležících, s oznámením, w kterém kraji a ko-
lik nul každé sídlo w dálí jest od hlawního msta
Prahy, již |)o druhé s rozmnožením mnohých nust

tlaeno, které Fidelis Weibl wládyka a spoluaii-

adní Xowého msta Pražského, tlaiti dal w Praze

1G87 we 4. Pak 1692 w 8. W Praze u Karla Ho-
senniidlera w Plolaiském dom 1706 w 12. Posléz

od Táborského, bosáka, w Praze 1778 rozšíená,
neb radji cele pedlaná.

663. Wypsání krátké oslrowa Islandu od r.

1613. Bkp. pepsaný od Augustina Slreyce Kut-

nohorského w Žitaw 1701 w 12. [u p. Blechy].

E. FILOSOFIE.
a) Nauné spisy.

664. FILO.MATEíSA MATAUŠE DAIC-
KEilO. a) O wywýšetií a wysokém dfistojen-

stwí lidského pokolení i o diwné fabrice, O

spíisobu spojeni a usilowáni audiiw w lle, z

auloriiw anatomických wybrané. Rkp. od r. 1574.

Pipsán wysoce urozen, p. p. Janowi z VVald-

šleiiia a na Hrádku slawnébo králowstwi e-
ského J. 31. C. . . . radd a místodržicímu w
králowstwi eském 12 listu we 4.

Prawí w pípisu : ,Mnozí... mne nabízeli, abych,

|)onwadž w jiných jazycích dobrá pobožná na-

uení pro ndádež z umem' íilosofie na swllo wy-
síláin. za jazyk pirozený se nestydl, a pro snad-

njší i wyššího stawu i nižšího lidu obecního wy-
rozufniu' to, coby se nznáwalo býti pfttebiiého k

wzdlání i církwe i obecného dobrého, na jewo
wydal ... že tedy psal tcnio spis. aby ukázal, že

lowk k stídmosti od boha slwocn jesl — též

klerakby každý swíij Icnipcrimicnl po/.nali. a zdrawí

zacliowati mohl: prawí léž. že tuto knihu w mla-
dém a zeleném wku swéni sepsal. Datiiiii 20 Záí,
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12 let po kornnowání Maxiiniliana 1. p. ir)74. Ob-
sah kniliy té dle šesti íliiíi stwoíení sporíídané jest

:

O stwoíení swta, de astronotiiía, cum fií;iii"is (list

22—50). O panowání žiwiíi. O wtíítli, o zeiní. o

plaiicláeh, o dnech a hodinách (50— 113). Tolo-
žcní zenie |)od ziiainenínii nebeskými. O slwoícní

lowka. O ráji (113— 1G5J aiiatoniia. O stránkách

a andícli zewnitních tla lidského (cituje Vasalia

106.) Tlo zewnit, kíi/,e. O paii.šlní krwe. O
stránkách wnitrních tla lidského. O žaludku. O stic-

wách. O jatrách. O komplexí. O slezin, ledwinách,

nichýii (191). Píiny neduhu. O poetí a narození

lowka. O stawu manželském, jaké powinnosti

jsau rodim k swýui dtem a opak. O stawu
wdowském, j)anenském. Pro slzaw a tžce chleba

dobýwati musí lowk. Co initi, aby se w bídách

potšowati (2fil) II. O srdci. Plíce. O hradu a domku
srdce. O lžkách srdce (ventriculi). Špiky neb

swršky (lohi pulmonis). O jazyku (302). III. O hla-

w. O mozku. O zraku a oích. O uších a organu

slyšení. O wonní. O wnitiní itedlnosti (347). Jak

se má zdrawí zachowati. O zažíwání. O šesti ku-
sech nepirozených, kterýmiž zdrawí lidské zacho-

wáno hývvá (powfí, pokrm, práce a usilowání,

pípadnosli mysli (aíTectus), o plnosti a práznosti,

o spaní a bdní) 411. Dwa listy poslední (437—8)
obsahují slowo k tenái, kdež prawí ... že wy-
psal, poktiHž jeho wlip, rozum a mladý wk k tomu
postaowal : Wywýšení a dfistojenstwí lidského po-
kolení. Wyprawowal (prawí) jsem o diwné fabrice,

o spojení prací a usilowáru' wšech audw w tle,

kterak oni žilami krewními, žiwotními, ijrudušními,

klaubními a nerwy i rozlinými mázdikami e-
mesln od boha wšeho pirození nejwyššího mistra

složeni a spojeni jsau... A to z nejzkušenjších
a nejdosplejších anatomických autoriiw že wybral,
a z mnohých dlauhých širokých spisiiw w jeden
pro obecného lidu lepší wyrozumní a snadnjší...
uvvcdl ... že w pti dnech poád wykonanau tuto

práci skoncuje, an den se Avelice nachýlil . . . ráno
že k xvyprawowání o duši, o jejích powinnostech a

nesmrtcdlnosti . . pistaupí ; a to jest nepochybn
w Indexu zaznamenaná

:

b) Filonialesa Btalauše Dacického druhá kníxka

o wywýšení ncsmrledliié a wcnc duše rnzuiiiiic,

jinak ducliii žiwota, kterého bfili pi prwní la-

brice w twá* ilowéka wdechl 1574.

CG5. Sepher Rasiel, to jest sedm traktatfiw

o sedmeru umní a 7 mocnostech 1. p. 1595.
Rkp. we 4. we. bibl. XVII F. 23.

(cf. J. A. Fabricii codex pseudepigraphus V. Test.

Ilaiub. 1713, 1722 pa^. 26 sq. w. AVachler's líand-
buch d. G. d. Lit. I. S. 60.)

6C(j. Spis, jakby se mly liti zwony, dla,
kaule; o stawení wodním, o kašnách, o pálení

cihel. Rkp. we. bibl. XVII B. 7. fol. z XVI
století.

b) Mrawouné apisy.

6fi7. MIKULÁŠE KONÁCE a) Prawidlo

lidského žiwota, jinak podobenstwí starých inu-

drcfiw. Z lat. reci w eskau peložené a obrá-

cené, kteréžto také Dynmoiry a helilou-y knihy

slowií, a byly nejprw jazykem napsány indickým,

polom perským a pak arabským, polom židow-

ským , a naposledy z židovského w latinský

obráceny. VV Praze u Bílého Lwa L. B. 1528
fol. list A— \\. po 6 X '^ P^k u wdowy We-
Icslawinowé 1600.

Jsau to knihy tak nazwané Kalilali a Dimnah pú-
wodn indické, odtud do jiných jazykíi peložené,
z hebrejského pak w latinský na koni i XIII stol.

skrze Jana de Capua, pod jménem Dircctoriinn \\\ae

humanae (tišt. 1472) jeden z nejlepších spisúw Ko-
náowýcli. W vdány jsau now peložené od Frant.

Tebowského (Klácela) pod jménem: Bajky Bid-
pajowy sw. L w Ilolomaucí 1846 w 8. str. Í15.

bj Kniha o horekowáni a naíkáni sprave-
dlnosti králowny a paní wšech ctností ald. se-

braná a složená. Wylištno a dokonáno jest

toto dílo na Nowétn mst Pražském ald. 1547
fol. u J. Kosoí-ského.

Po spisowatelow smrti (f l,í46) wydána s Ju-
ditau a Bokaiowau hrau. Obsah jest tento: Spra-
wedlnost prochází wšecky slawy duchowní i swt-
ské, wysoké i nízké, a nikdež prawých s\\ ých cti-

telw nenalézá , nad ímž hoekuje. Tam zde
mrawy toho swta hodnau satyrau tresce. Balbin
nazýwá ten spis božského i lidského umní pcplnv.
Kec smlá a wýborná.

668. O rádném 7)ian~elsfwu. W Plzni u Jana

Pekka w 8. 1528 listu 16.

669. Poíná se Ins/rnkcí pana Hanuše z-

Sworcperku, s predmluwami, arlikulemi a rytmy,

jakž tu po-ád pedslaweny jsau. (Na konci):

Excusum Pragae in aedibus Pauli Severini a

Monte Cuculi, die prima Febr. Anno 1537 opt
1538. (Jedná o opilstwi) we 4. A—H.

670. Sebest. Fraiiha z- Werdti. O ukrutném

a hanebném bichu opils/tri, z nm. peloženo od

Jana PE'J'R1KA z Bcncšowa. W Starém msl
Pražském ald. 1537 we 4. A— 0. (1556 w
Indexu).

Též pod nápisem: ScdmiUhnDJ drak opi/sl tri i632.

Pak: Pohcorný drak Apokahiplickij t. j. hanebné a

ohawné opilstwi žiwýnii barwami w sedmi knihách
wydané. \\ Praze imj)ress. akademické 1642 str.

256 w 8. [Dle p. Bucka lUjnek Krabice z Wcitniilp

pel. w Hradci 1537? w Praze 1538.]

671. L. 1540 uinn tento spis o lom, že

jistotu swého posláni náleží míli každému tomu,

jenž se knzem neb po.'<lem božím oznamuje, a

chce uiti lid cestám sprawedlnosli , musí je,

nauen jsa od boha, sám ncjprwé umli atd.

Psaný 1541. Pepsaný r. 1610. Rkp. w 8.

64 list 11 p. Boka.

672. Anton, de Rampigolis biblí zlatá, sta-

rého i nowého zákona w nov z lat. jazyka

w cskii e peložena (od WÁCSL. HÁJKA
z Liboan.) Každému tiicimu w starém neb

nowém zákon wcliui užitená 1543. (Na kon-
ci: Wytišlno w Star. m. Pražském 1543. W
dom pán Špellow Ondej Kubeš we 4. list

174.
Jsau mrawná pouení snesená pod jistými nad-

pisy, jako : O zdrželiwosti, o leniwosti atd. Jméno
biblí zlaté odtud wzato, že tu nic jiného není psáno,
než to, co se w biblí nalézá.
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(j?;?. WÁCftiLAWA DOIÍKENSKEIIO a)

Pramen wody iiiré, 1. j. naiiíoni a wýslralia

ped izoloislwin. >v Praz 1j41. Po druhc

1581 u Ji. eriiolio w 12.

h) Konina šlechetné ti krásné panny clnosli

1581 bez niisla a lisk. \v 12.

c) Srdená sliíiiosl na iiiliy : Siimmowiii

oznámeni , proe bh ráí ránu morowau do-

paušlli, w Praze u Dan, Ad. 1582 we 4.

dj ^Vrtkairé šlesti^ to jest: historické roz-

jímáni, w nmž se ukazuje, že co se koliwk

w tomto swt uidi, nic stálého není, než

wšecko iasem miji, w Praze 1583, >v 12. Po

druhé obnoweué a wydané od Wácsl. Hadimira

Šl|)ána. W Praze u Jlarl. Neureulra (kuilikupce)

1824 w 8. str. 112.

e) Bh stcla, 1. j. historické wyswlleni a

wypsání
,
jaký jest swt w swých spusobicli,

zvyklostech, wášnicli, powahách a posuíících

z rozliných slarýcU Unh pospolu sebrané od

Wácsl. DobíensUélio, 2 díly, >v Praze Ji. erný
1583 w 12. 114 lislu. (Cerroni).

f) ]Vnik fihoirý t. j. zasliení aneb wýmluwa

všelikého opilce. W Praze 1587 w 12.

674. Okolek stcéta, kterýž v sob šest wcí
zawírá, t. j. pokoj, bohatslwí, paychu, wálku,

chudobu a swornosl , >v Praze u Jana Hada

cantora b. r. we 4, (w polowici XYI století)

polom w Litomyšli u Adama Graudence 1020

w 12.

675. Spis o zraku, jak lovk zrakem, to

jest widním a hledním sobe nebo jiným ško-

diti mže. W impr. Šumanské w 8. 1550, 6

arch.

676. Rozmlauiráni spolené ttjr hratri (ra-

dostného , smutného , sledmého a pokojného)

o prawém a jistotném ])oži\váni dokonalého

spasení, w pokoji swdomí dobrého. Tlaeno

ponejprv u Šebestiána Olivetského , a pak u

Jiíka Daického. (Ku konci): Léta vysvobo-

ditele našeho Ježíše Krista 1563, dne 7 m.

Máje v 8.

677. Knížka pkná a potšitelná, pokud dobí

a kresfanští rodiioiré sirf/vh iiii/ýc/i dílek smrti

ialosUti a oplakávali mají ald. skrze Izáka

Tiliatrského v jazyku nm. vydaná. Nyní pe-
ložená od J. R. Ž. (Jiíka HOSY ŽAMBKll-
SKKIIO) 1565. Pak 1607, w Praze u Sam.

Ad. z Welesl. A— Dd. po O listech.

67<. Roku 1567 vv ()ioin:iuri duvoliMio prodá-
vali : a) O he a o lirárícli.

h) Knížky o vi rch, které se v oiralství pi-
házfji

r) Radn Rliiž«-linikími pi dvoe.
(I) O nfkrsfan.skrin láni.

r) O lirhv a lakotii.slwí.

fj Knížky o mrawirh lidských dc civilitate niorum
|.snad 10 Erasm. ?|

fj) Rozmlaiivání služebníka s pánem.

h) Ro7.nd;uiviiní .lohiiny a Rcjjiny.

079. O vyznamenání ;i pipodobnní shince,

od Bakaláe praecoplora dílek hral)te z Wald-
šleina, z rkp. 1574 tištno ve ^^'ele eské
1843 sir. 74.

680. Jana Mathesia Oeconotuia de Malri-

monio. O stavu manželském pel. z lat. od

TOiM. RK^ÁTKA 1574 v 8.

681. BAWOR RODOWSKÝ z Iluslian :

Uei starých fdosofu. Hkp. pap. ve 4. v Mu-
seum 415.

Obsahu mravného s alchymií.

682. Kniha o nestálém štstí, pi|)saná Ada-

movi iNovodomskému ald. od PAWLA LU-
CÍXA 1579 v 8.

683. AIATAUŠE WOLKE\BER(ÍERA
a) Knížka o libé clnosli nadji, rozmlauváni

mezi Mistrem Rozumem a Filelpem. W Praze

u Ji. Jukobeusa Daického 1580 v 8. Pi-

psána stavu mstskému v Cechách i v Mora-

v; dle Balbina znamenitý spis. bj Spekulá

ctnostného života.

684. AVAAVINCE RWAtOWSKÉIlO
Masopust. Kniha o uvedení v pravau a bo-

humilau pobožnost skrze kratochvilné o dva-
nácti synech masopustných rozjímání. W Praze

u Ji. Melanlr. 1580 ve 4, list 290 mimo

registr, a pedml.
M' pipíšu p. Wácslavii piirkluahi z Doniiia a na

Bílém Aiijezdci, piaví spisovatel, ze ped léty byv
faráem v Budjovicícii moravských z píin n-
kterých toho asu niasopnslnírli rozpustilostí, od

dohrýrh pátel požádán byl, aby nco o masopust
sepsal, . . . že z písem svatýrh í rozliných historií

církevních i svtských sbíraje . . . (to) dohotovil

a vydal. Jedná o masopusta zaátku, vyzname-
náni, moci, a 12 synech, jenžjsau: sobhrd, lako-

mec, nádherný, ožralec, vzteklík, pochlebník, zá-

vistník, klcwetník, všetýka, lenoch, darmotlacli,

lhá ; potom o saudu masopusta s postem, a vý-
|)ov(li mezi nimi, t. aby se masopust hned od au-

terka po nedli Qninqua<jesima až do radostného

hodu wzkí.šcní nedal vidti, a jako vypovdnec
nu'zi Turky a pohany bydlel. Naposledy o |)ohl)U

masopusta.

685. Kesanských pobožných panen wne-
ek poctiirosti , v nmž se všeckny jejich

clnosli pod obyejným kvítekem k vncm
náležitým pipodobují, a na jevo vykládají

skrze Mistra I.UKÁSE MARTINOWSKÉIIO
sepsané s pedmluvau od D. Jana Habermana

vydané, a s pilností na esko peložené 1581

v 12. u Michala Pelrle v Praze A— P.

086. O svornosti manželské, knížka vše-

chnm vrným a kesf. manželm obojího po-

hlaví velmi užitená a potebná. Z nmeckého

peložená od MAT. ROSACIA Sobslavského

ešálka, a vydaná od Jana Rosacia Sušického.

Wytištná v Praze u M. D. A. z Weicsl. 1583

w 12. 4 listy, 449 strany pipsána M. Ma-
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liášowi Gryllowi z Gryllowa a Janu Paclieowi

Biidyiiskemu.

Jazyk spráwný, iiiíjity wclmi smélý, prostoeký.

l'o(lnilié s nápisrín : Bi na zlé ženy, jinak deset

(liiklarlnýcli píin, vv kterých se nirawiiá nanriií

ohsaiinjí. jakby ony bndaucne k manželnni swýni

se chowati mly. >V Praze 1787.

687. Konráda Ilosa rozmlaiiwání PcUa swa-

lého s pánem o obyejicli a powaliácli nynj-

šího lidu na swt. Z nm. peloženo, w Praze

u Bu. Waldy 1585 w 8.

688. Jana Irenea : esf a newina pohlatri

ženského w Praze u Adama WELE8LAWÍNA
1585 w 8. Pipojena jest abeceda pobožné

manželky.

089. ŠIMONA LOMNICKÉHO a) o sedmi

etzíc/l ábelských, s klerýmiž Aviikol obchází,

a swozuje wšecken swf, zaíná se pro wý-
strahu slastn, w Praze 1586 w 8. sir. 101,

w Praze u Jir. Nigrina 1606 w 8.

W télo p. Wilému z Rožcniberka ncjwyššínui

purkrabí Pražskému pipsané knize, jedná o ne-

we, nesnadnosti, zlém píkladu, swtské radosti,

wšetenéin daufání, dlaiihowkosti, zaufalstwí. I ta

podlé jeho spsobu wšelikýini vverši nejwíce z la-

tiny peloženými, a rozlinými a nkdy nepodo-
bnými powídkanii ozdobena jest.

6^ Kupidowa stela aneb knížka užitená,

w níž se wšeliká chlípnost a bujnost tla za-

powídá, potupuje atd. (na díle w próze, na

díle we werších). W Praze 1590 w 8.

Wýjimek z ní tištn w Rozmanitostech. O. 53— 4.

c) Tanec, aneb traktát skrowný o tanci, jak

škodliwý a pohoršliwý, w Praze 1597 av 8.

d) Utrha jazyk aneb knížka krátká ... o

utrhání., w Praze u Jir. Nigrina 1598 w 8.

e) Peycha ziwota aneb pobožná knížka proti

wšelijaké nádhernosti a peyše wnili^ní i ze-

wniliní, w Praze 1615 w 8. u Jon. Bohutsk.

f) Tobolka zlatá, aneb lakomá žádost penz
nenasycená, a proti híchu lakomstwí , . . wý-
straha ... w Praze 1615 w 8.

Podruhé w Praze 1791 w 8. nákladem Fr. Tomsy
16 archw mén dwau listu. Prawí spisovvatel. že

z knihy: speculum exemplorum, ex diversis na wt-
ším díle tyto historie a píklady bral.

690. Joannis Ludorici Vivis Valentini ad v-
rám sapientiam introductio, libellus doctus et

elcgans elc. Nawedení k maudrosli od Ad. z

WELESLAAVÍNA w Praze 1586 w 12. s

latinským pfiwodním textem lisli 116, pak Sa-

tellitium animi od list. 117 — 156.

69 I. Jana STELCARA ŽELETAWSKÉHO
a) O marnosti zen a panen 158(5.

b) Rytíský staw manželský, w Praze 1592.

cj Zpráwa o lichwé, lakomstwí a bohalstwí.

O kesanském a pobožném užíwání asných

zboží, z swatých, starých uciteluw wybráno atd.

Z ei latinské na ceslto peloženo 1596 (bez

místa) 102 str. Pipsána p. Wácslawowi Plak-

wicowi z Plakwic.

692. Petra (tlasera neb Glasora celední dá-

bel 1586 w 12. wydán ofi Welesl.

Podruhé od J. Ilyhla r. 18.14 \v Táboe a Jindr.

lír. u Líindrrasa str. 92 pod litiilcm: (eledni inulce.

Knížki) krásná obsahující utšená pra\\idla a laska-

wá iia[)omínání, kterakby eládka .vzhledem swýrh
hospodail, tito pak zase wzhledcm swýrh elediníi

se chowíiti mli at<l. Potetí pod tit. Cel. Wudce,
ili iipíiiiná a spasitedlná rada wšeiii wc služb
stojícím jitd. od D. Ad. z Welesl. W Praze 1843
u Anny .Spinkowé, péi Jos. ^^olypky s \\ynechá-
ním nkterých míst. fPorow. Cas. k. duch. .\V.S21.]

693. O neplodnosti manželské od 31. RE-
PAN8KÉII0 z Chocn w 12. (okolo 1587).

694. Prawidlo kesanského ziwota podlé

poádku desíti božských pikázaní, peložená

1587 w 8. 1600 w 8. (od WELE8L.)
695. Tabule aneb obraz sedmi zlých a sedmi

dobrých wcí, w Praze 1588 w 12. (od WE-
LESLAWÍNY).

696. PAVVLA WAMSE Zrcadlo panen-

ské, pidán jest též traktát o tweréin žiwotu

panenském 1589 w 8.

697. O potupení swtských marnosti knihy

ti, w Praze Burian Walda wyliskl 1589 w 8.

Didaciis Stella lat. z hispánského [Balb. Bob. doct.

III. 184] a do eštiny prwní knihu peložil WILEM
Z IFylLOSrE/A'/l Štpánský, jsa ješt pod pstaun-
stwíin Adama z Winoe ; driihau a tetí knihu nebo
ástku peložil ADAM Z WI^OE, a wšecky ti

wydal s pípisem Marii z Waldšteina, matei Wilé-

mow, rozené z Martinic. Pak w Praze 1596 w 8.

Pedmluwu podepsal w Beraun 1589.

698. TOU. MAUEiXÍNA Zrcadlo dwau

bohácw, rozmlauwáni smrti s jedným bezbož-

ným a s druhým pobožným boháem, w IIo-

lomauci 1594 (Index 1694).

699. Vita honesta. Žiwot poctiwý nebo

ctnostný; pidáno jest nauení kesf. lowka
Adriana Barlanda pípowídky a skutkowé Al-

fonsa, peloženy do nm. od Sebest. Leonharta,

a do eštiny od M. TROJANA MGELLA
z Oskoina, latin a esky, w Praze 1597 w
8. u Anny Sumanowé.

Spisowatel té knihy jest wbislu Herinanniis

Schotteu Ilessus ; k ní pipojena jest institniio Christiani

hominis od Adriana Barlanda, též príipowdi a skutky

nkteré Alfonsa krále araffonského a Neapolského

z 4 knh Antonína Panormily wybrané. To wšccko

náš Nigellus slin do eštiny peložil, a jak o sob
esky, tak i s latinským, ano téhož roku i s n-
meckým textem wydal k prospchu mládeže školní.

Balhin prawí. že i ecky ty spisky wydal. Dobrow.
dí, že eckého textu newidl,

700. Propowdní králw a mudrc fiw we 4.

w Praze 1597 s nkoliky sty obrazu na dew
rytých.

701. KARTOF-OMJE PAPROCKÉIIO
f) staw manželský ku pikladu a naueni mla-

dým manželm sepsaný 1601, w Praze u d-
dice Jana Sumana we 4. A— C po 4, D 1 list

(pipiš Boitowi z Martinic).

b) Tinácte tabulí wku lidského králce se-
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psiinyili a \vyHiiii\ili r. lí^Cl wc 1. W Pnize

u ddice J. Šnniaii;i A-i*lij.

c) Panna. I' dd. ."^mnan. nvo 1. 1002 g. 3.

(esky a latinsky).

d) RozmluuMání, aneb liádúni cluidelio clo-

wka s bohatým, z klereliož .se jeden každý niž

naniil dobrých a poboinýili skiilkiiu. vybrané

/. pi.<n)a s\v. a m vdané od Barloloni. Paproikého

7. Glogol. WvlišliMU) \\ Dvn KíUG 24 Decenib.

Pipiš p. IHItinskénui z Drbin, we 4. A— liz.

702. Wyswlleni o staini tnanielském arli-

knl nkterých, jako : o piiwodn, píinách, po-

žehnáni a kiiži slawu manželského atd. od .IA\A
THAU. MEzklCKÉllO, faráe w Hradišti

nad Jizerau. 1605 w 8. archiiw a— x. W Sta-

rém mst Pražském \v inipressi Šnmanské.

703.HAWLA ZALANSKÉlIO o) O clno-

sii undlsk, totiž o istot duše i tla . . . we
wšech tech stawich, panenském, manželském i

wdowském welice |)otebné: \V Snmanské impr.

1605 w 12. 1 díl str. 149. 2 díl str. 87.
Nawrhuje naprosto pkné prostedky k zarho-

w.íni isloly. mezi jinými zwláši práci. >kdy
niswáry pisnan s;iiyraii Kára. \\ druhém dilu

rhwáli mnn/.elsl\M' a lianí hezy.cnslwí dosti liodnými

díiwody. Kec jest dolirá . a sem tam nedbalá,

rwlášt w spojowání slowos.

bj O pokoji a uáleném nepokoji, o j)íiwodu

a úincích wálky i pokoje, a o jiných w-
cech k obému tomu píslušejících. Spis z swa-

týcb písem a z knh fheologw i hislorikuw

atd. složený od Hmcht Žalunského služeb-

níka slowa a svátostí Kristových u sw. Jiljí w
Starém mst Pražském 1608 w 8. >v impr.

Jana Olhmara str. 200.
Podruhé wyli.šlno w Starém íiist rražském

u IJaniele Sedianského (IGllJ w K A—L po 8riii.

.M 4 listy, aiipln. Pipsáno pániím Joach. z T-
chenir, Milich. Haldiowi z ^eycnperkll. Hawi. Štýr-
skému z Hadoslína a Jan. Behemowi z Bawenborkii.
Jedná o pokoji din howním. a \v druhém oddlení
o pokoji kesf. IIr.Miin. I'r\\ní pokoj zakládá na
víe a ctnosti, druhý na upokojení iiiy.-li a v<í
lidských, válek a roztržitostí petržení, vespolek
se w lásce snášení atd. k emuž pro>leflkY uvá-
dje na písmo sv. zhusta se odvolává. K pání
bylídiy, aby z té knihy fjako viiher z knih Žaiaii-

ského) jádro mravností se vybralo vycídné od
bludu a zcestiioslí, jal\o že dv svátosti toliko klade
(kesl a veei p..j Katolíky k iJažonilským pi-
rovnaná, (fíihla za rušitele pokoje asného vypi-
§nje ald. eština dobrá, obsah dosti dobe se ped-
kládá.

c) O dílkác/i kiesfan. živých i mrtvých,
o jejich veliké a dstojné vzácnosti ped bo-
hem, o veliké k nim dáblovc nenávisti, v
Praze v impresM .*^uman. 1608 v 12.

d) Spis ku porliwosti po/ilatri ienskémv^ w
Praze » Dan. Sedlanského 1612.

e) O starosti a náhlé smrti (w 18 láncích),
Mnováno starším Horním m. Kutné Hory)
Í609 w Praze J, iNigrina (Boek).

f) hnii-ka o staros/i^ aneb vku sešlém a

šedivém, co a kolikerý jest. Jaká jeho v zá-

ctnosl a dstojnost, jaká zase bída a starost.

W Praze v impressí Sumanské 1610 v 8. X— H.

fl) Knitka o nemocech duše i tla, v Praze

u Dan. Sedlanského 1612.

//) O clnýclí manielkách thotných a o ro-

dikách kesanských, v Praze 1615 >v 8. u

Dan. K. z Karlsb.

i) O po/iilnch lidi mrlvých (Iiide.v).

704. JIKÍKA TESÁKA knížka o phátel-

sltrí v 8. Index (1608?)
705. ADAMA KLEMENTA u) Traktát

o poir/iiiioslech pána a služebníka KíOS.

h) Jlozkoš a ziríile panenská, k zvláštnímu

rozjímáni, nauení a potšení . . . pannám i ji-

ným pobožným obojího pohlaví lidem. \\ Praze

u J. Stíbrského 1613 w 8. arch 10.

706. ei boží starého zákona a propov-
dní vysoce uených muž a pobožných lidi

pohanských a kesfanských 1 608 v 8. (Boek).

707. J. ZAHUMEXSKÉIIO o stavu man-

želském nauení všechnm tm, kteí w nj
vstaupiti míní 1 609 v 8. w Praze Šumán.

708. Zrcadlo potšeni bohem samým a jeho

ízením snaubeným a spojeným manželm. Wy-
tišlné v impr. uroz. p. Hynka z ^^'aldšleilla

na zámku Dobroviee 1610 v 8.

709. Sententiae aneb dieta z písem siratýc/i

obojího zákona. Na zámku Dobrovici (od llijuka

z. Waldšteina?) 1610.

710. Kniha o potcinnostech kestanských,

z písem sv. shromáždná, každému pobožnému

lovku, všelikého stavu, ádu, vku a po-

volání velmi užitená, kteráž vyuuje všecky,

jakby v úle boží pi každém povoláni, i pi ob-

chodech a živnostech lidských šetiti, svdomí
dobré zachovati a požehnání božího i odplaty ži-

vota vného dojíti mohli. Sepsaná a podruhé

vydaná od MATAU«E KOJNECAÉIIO 1. p.

1612 v Star. m. Pr. v impr. Sumanské v 8.

malém sir. 349.

711. Ti otázky o stavu manželském ku

poctivosti uroz. p. Jana ížka z Jenšteina atd.

v Praze v impr. knze JlíiÍKO HANUŠE
Landškronského 1612 ve 4.

712. WÁCSL. KLEMENTA kratiké se-

psání slaužící k potšení rodim, jimž |)án bh
prostedkem smrti asné dítky z tohoto svta

povolati ráil. Na zámku Dobrovici v impr.

p. Hynka z Waldšteina v 8. 1612.

713. l)e mulua et virili conrersatinne. O

ctném a chvalitebném w svét obcování knihy

clyry od Stefana Gwazy vlašským jazykem

nejprw sepsané, potom do latinské a nmecké
eí a nedávno do eské od urozeného a vy-

soce ueného mistra pana BARTOLOMJE
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HAWLIKA Z AVARWAZOWA píeložciic.

A nyní k žádosti mnohých |)OCti\vých lidí, ná-

kladem Daniele Karla z Kaiisperka. \>'ylišleiié

w St. m, Pr. u Jlatje Pardnhskclio 1. p. 1013

w 8. str. XVI a 53!

714. I\níU>!i (hc^ zrcadlo pocliwé ženy, a

nauení manželm od JIÍHO STnEYCE, w
Olomanci 1013.

715. De dignilafe hominis (o dfislojnosli

ílowka) nlešcná knížka, m- Praze 1013 (w

r>alh. boh. doct. 290).

710. Kralické a sproslé spráwy sAvelské wy-

swcllcní, že ^všelijací sprá^vco^vé, knížata i páni

stídmost zachowáwati, a opi/sficí se Mystíhali

mají, a JACOBO ACANTIIIDO-MITE, Mega-

Poloniaeo, Scramnicii a sacris, w Praze u Mat.

Pardubského 1014 \ve 4.

717. Traktát welmi platný a užitený o spráw
jazyka, nejprwé w anglickém jazyku Avedlé

slowa božího sebraný od Wilhelma Perkinsa

muže oswíceného. Polom zase do latinského

peložený od Tomáše Draxa , swalých pí-

sem uitele, Nejposléze pak w eském jazyku

prost pro wzdlání obecné, jest wydaný od

SIMEO^"A VALECIA. Wytišlno w Star.

m. Pražském u Matje Pardubského 1. 1016 w
8. A 4 listy prípisu (p. p. Joacb. z Tchenic,

Sim. Kohaiitowi z Lichtenfeldu, Sim. Wokáowi
z Chýš a Spicberku a Lorencowi Kautnýmu z

Zeené); text B— F po Smi, G. 3 listy oboj-

slranné.

718. Nauení, kteréž se mže pedkládali

každému keší, a pobožnému lowku, jenžby

dle naízení božího ádn a pobožn w staw

manželský -vvslupowal , odkudžby spasitedlného

prawidla nabýti, tak aby kesansky a pobožn
w témž slawu žiw býti mohl, od WÁCSL.
WIDEMANA, (b. m.) w 8. 1019, 3 archy.

Pipiš rytíi p. Burianowi Šlibowskému ze Ski-
wan, w staw manžel, wstnpujícímu, s pannau

Marií dcerau Jan. Ji. Wachle z Pantenowa.

719. Jana Spinaea spis o lakomstwí, pel.

od TOB. ADAL.WODANSKÉHO 1019 w 8.

720. JERONÝMA STRÍBRSKÉíIO zrca-

dlo stawu ženského, w Hradci 1619 w 8.

721. Listowé do nebe, w kterých chudí a

bohatí ped Kristem žaloby a stížností na sebe

wespolek wedau, a rozeznáni býti žádají, 1619
\v 8. (bez místa a tisk.)

722. MATAUSE HOLECKÉHO spis kra-

tiký o uUtcich dobroinní, \v Králowé Hradci

1620.

723. Historie nkterých králuw a císauw

píkladn pedstavená. Rkp. we. bibl. XVII. F. 28.

724. Nauení mnohé cinvalitebné z mnohých

fdosofft a doktoru písem wybraná. Rkp. we.
bibl. F. 12.

725. Nauení, mželi býti kaupeni platu bez

híchu a bez lichwy, rkp. we. bibl. XVII. E.

19 n. 2.

c) Politické spisy.

726. Sententiae philosophicae t. j. Nauení
mudrcw o sprawowání a saudech lidských,

knížatm a wšem spráwcím užitená od BRIK-
CÍHO Z LICSKA. (Ku konci) Wytišlno w
Starém m. Pr. skrze mne Sewerina MUidšiiio

atd. 1540 we 4. archw 8. Pipsána Pražskému

magistrátu na jedné stran lat. na druhé n-
mecky 1541, impressum per Barlhol. Neloli-

censem notarium minoris civitalis Pragensis. Po
druhé w Olomanci pod t. sententiae sapientum

ethnícorum lat. boh. et germ. lingua 1558 w 16.

u J. Gnlbera 1563 w 8.

727. Polilia historica. O wrchnostech a

spráwcích swtských knihy paterý, w nichž se

obsahují mnohá užitená nauení, jakby se krá-

lowslwí, kníželstwí, zem, obce i msta bucTlo

w asu pokoje aneb wálky pobožn, šlechelii.

chwalilebn a užiten ídili a sprawowati mohla :

sebraná z mnohých starých i nowých, eckých,

latinských, eských i nmeckých historií a spi-

sw maudrých lidí o spráw swtské. Nyní pak

w now ku pocliwosti wšech dobrých, ctných

a šlechetných wrcbnoslí, spráwcuw, saudcw,

pánw a líedníkw zemských i mstských, sla-

wného a dalece rozmnoženého národu slowau-

ského z jazyka latinského a nmeckého w e-
ský jakž nejwlastnji býlí mohlo, peložená, a

wbec wydaná pilností, prací a nákladem M.

Daniele Adama z WELESLAWÍXA, wytišlno

w Starém mst Pražském léta pán 1584 fol.

list VII nápisu, erbu a pedmluwy, texlu 732

str. registr, list XV.

Po erbu králowslwí eského poslawcni orbowé

nkterých pán a rytí eských z Rožmberka, z

Lobkowír, z Waldšteina, Boily z Martinic. z Ko-

lowrat, Spanowských, z Lisowa, Trky z Lippy.

Wchynskýh z AVchynic, Kapaiina ze Swojkowa, z

Malowc a z Weicslawína, následuje piípis a pcd-
nduwa týmže, jakožto najwyššíin té dohy aurodní-

kuni zemským král. eského, w níž oziianuije, že

knihu tu z nmeckého spisu Jiíiio Laulerbeka Rc-

gentenbuch nazwanélio pomocí nklerýrh piálcl

swých pciožii, a na mnohých místech pknými
historiemi rozhojnil a rozšíil. Opt w Praze 1592,

1606.

728. Jeronýma Wellera kniha o powinno-

stech wšech úad duchowních i swtských. Z

lat. peložd MIKCLÁ^S DWORSKV r." 159 1.

Pipsáno p. Bohnslawowi Hawiowi z Lobkowic.

729. Ondeje Hyperia traktát aneb knížka

o obecném opafroirání chudých lidí w mstech

a obcech. Pitom šeslero kázaní sw. Jana Chri-

sostoma jinak Zlatoústého. Z lat. peložil TRA-
JAN NIGELLUS z Oskoina, w 8. 1592.
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7M). Kiiiiki) ol)s;iliujui shnr tuéstský, kliaUI»y

w Irwanliwe podjilat zatliowán býlí molil, o
k iiiiiii |)rÍMiili'í.í. i jakým spíiíohem zase k

zkiizt- a zaliyiiiilí piicliázi : S pidáiiiin wšli-

jakýcli k iiujlskoimi žíwolii polrl)iiýili píikla-

dúw, nauení a eíí. s nklerými (liiwudnými

otázkami: Na Ii íáslky lidem w témž slawii a

powolúni ziistáwajicim. i biidaucim mhulyin m-
šifanlim w auradecli poslaweným. k iižilku kra-

liice sepsaná, ^v ieský jazyk s pilnosti pelo-

žená a vydaná eiim irralia el privilegio Sac.

aes. Majes. Od MAIITIXA CAIK IIE.SIA

nld. 1602 w 8. mal. Nápis, pipiš (wýsada cí-

sae Rudolfa) a pedml. 2 archy. Textu sir.

515, registr, ald. 10 listu.

Jedná o tom wieni. eo k ziíistii a prospchu
nu-siiim (flí. Jako položení, školy, obehotl, |»o\vin-

iiosti osob ntd.

731. JIÍHO ZÁWTY schofa aiilica t.

j. dwoská škola, w niž se obsahuje naufeni a

wýstraha dwoaniim a wšeehnm I-m slanžici,

ježto kráhiw, knížat a pánilw se pídržeji, jich

dotýkají, pi nich zíistáwaji. a s nimi jako obe-

eenstwí swe njaké mají. Tež ím jest to, že

dwocninow a wšickni li, kteíž pi králích

ald. zsláwají, zídka kdy až do konce w mi-

losti a lásce pí nich selrwají. W Praze 1607

w 8. Pipíšu a pedml. 12 lislfi. texlu sir. 164.

Uí maudrinii cho\\ání pi duore wclikých pá-
ni\\v. Balhin prawí. že kdyby ta kniha peložena
byla do latinského (tenkrát obecnúhoj jazyka, ne-
liálaby se nižádíié kritiky.

7 32. Králka zpráwa o ádu politickém z

rozliných autor od HYXKA Z WALD.STEI-
X.\ wybraná, a wylišlná na zámku jeho Dobro-

>vicí 1610 w 8.

733. Wiktorina WRBEX.SKÉHO wzácného

Compelle ínlrare porueni, 1616.

731. .Jiího B. faráe na Wysoké o piíi-

nách trá/ky, 1619 w 8. (^Inde.xj.

d) Wychowací. Spisy pro vilúdcí.

735. .IA\ PETÍK Z BEXESOWA a)

Pocliwé a nábožn rozin/aiitráni dilel;^ z kní-

žek Erasma lloterodamskélw latinských w e
eskau peložené od Jana Peti-ika z Beaešotca.

VVylišlno w Starém mst Pražském w 8.

1534.

b) Erasma Hoterodamskho knížka utšená o

mrawich dílek, wyt. w Star. m. Praž. I. 1537
w 8. od .lana Petíka z Benešowa. Tž w Kra-
licích fcxempl. b. r. a t. u Boka). Tž lal. a

esky: Civilitas morm elc. w Prosljow u J.

Gunlhcr. okolo r. 1567.

73(5. Matthaei Colini liber de educatiune
puernrum. Práteo o vinnrich a iredcni domá-
cim we škole obzwlášlní. Prapae a[»ud .loannem
Cantorcm colubrum anno 1550 w 8.

Text latinský, ale ástky niktcré eské, a sice

abeceda, desatero pikázání, modlitby školní i pí-

sn k narození pán. Ml spiso\valcl listaw. jako
konvikt saiikromný. Udiíwá celý |)lán a ád ni-
li.šl swbo, z nhož wycliowání .školní onch asfi
zejm widíme.^ o .se lýka eštiny, o t zákon
byl n nho : Cechni. prý, jazyk eský. Nmcm
nmecký owšeni hned zapowídánie. l)opanští se

wšak i»ro nauení jiných aneb sebe sainlio pro-
mhnvití nco Nmci nmecky s ('echem, a zase
Cechu esky s Nmcem. Pi stole Cechowé latin,

Nmci esky toliko af niliiuí, jestližehy co chtli.

Každému, kdožby s\\ého pirozeného jazyku uží-

\\al. af se dá >N(tsel. od kteréhož menší nietlau.

wtší pak |)enízeni se wyplatí atd.

737. Postilla dilek^ nauení na ewangelia

nedlní a swátení, wydané od Krišfofa /'i-

.sT//e/Y/ '): peložena od TOMÁíSE SOB-

.SI.AW.SKÉIIO RE.SÁTKA. 1578, 1 581),

1601, 1617.

738. .SIMONA LOMMCKÉHO o dítkách

kesanských. (Dtinský ádek anebo isté a

kesf. naueni ald. Boek) w Praze 1609 w 8,

w impr. Nigrinské.

Obsahuje powinnosti rodi a dtí jednch k

druhým. Na posledním listu obraz s|)isowatelíi\v

s opisem : Simon de Budecz poeta czechicus aela-

tis LIH anno 1605.

739. JIÍKA NIGRLVA kwílkowé z pí-

sem sw. Star. i now. zákona k nawedení díl-

káin, w Praze u K. z Karlsperku w 8. 1617.

F. MATÍIEM.\TIK.\.

a) Poildislic a métclwi.

740. I^otcé knihy o poetech na cifry, a na

líny, pitom nkteré welini užitené regule, a

exempla mince rozliné, podlé bhu kupeckého,

králce a užiten sebraná skrze práci a náklad

Wondejc Klalowského, w Nonnberce 1530 skrze

Frid. Peypusa, w Praze 1558 u Jana Kantora

w 8. Z prwníbo Avydání zlomek tištn w Toms.

Chest, na sir. 133.

741. JIR. MIKULÁŠE BRNNSKÉHO
knížka , w níž obsahují se zaátkowé uméni

matematické, to jest polfnv na cifry neb líny

poznání pro pacholátka a lidi kupecké sebraiiá . .

W Praze 1567 u Jana Hada Kanlora 8 listw

A— N 3.

742. JAN KOBIS Z BYTV.SKY. Zpráwa

aneb nauení o mírách winných sudíiw, wedlé

ceny žejdlíka, aby wdl, jaká summa za který

sud pijde, též coby se každého roku J. M. C.

králi eskému s každé wínnice na suinm dáti

wyšlo, wylištno I. 1596 w Star. m. Praž.

u Ji. Nigrina w 8. [Ded. podepsal Jan Kobiš

z Bylýšky a w Now. m. Pražském]. Starší wy-
dání 1574.

743. Jiíka Górla z Górlšteina a) Árilh-

1) Fischer tento z Joaehimsthalu w echách, lu-

teránský knz, mistr we Wifienberce, 1544 pa-

stor a siiperiiilendent f 1597.
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melica^ to jest knížka poetní neb umní po-

tw na linách a cifrách skrze cxempla a mince

rozliné', wšem w handlech, w auadcdi a av

hospodástwí se obírajícím wehni užilcná a

prospšná. Jií erný wyliskl w Praze 1577

M' 8. Po druhé u .lonaty Bohulskehó 1610 w
8. mal. titul, piípis (purgniistru a raddc msta

Litomic) a registr. VII text 87 listu.

W pípisu prawí, že tu knížku sepsavv nmecky
císai Rudolíowi obtowal. a nyní do eské ei
peložil. Rozdlena jest na pt traktatfnv, a jedná

o potech na linách (jakýchž posud nkteí, zwlá-

.št neuení užíwají), o potu na cifrách, o lámání,

o regule zisku a ztráty, o wexlu (smnném listu)

o srownání wáhy, loktu, též míry na wína í na

obilí atd. Dle Balbina asto ta knížka s welikau

pochwalau tištna byla, jsauc jakž on dí, wlastními

a wýbornýmí slovvy neb wýrazy sepsaná.

b) Spis o mírách, nádob picích.

c) Vinitoritim t. j. zpráwa neb nauení, kte-

rak se mají winohradowé miti, wysazowati,

Mina sbírati, sudy šychrowati, w Praze ir>91 w 8.

744. Arithmetika eská a wýlah z Frisia:

Arithmetika praclica. Rkp. we. bibl. od r.

1580 XIV K. 84.

745. SIMEOXA PODOLSKÉHO knížka

o mírách zemských, a wyswtlení, od kterého

asu míry a mení zemské w králowstwí e-
ském swiij zaátek mají. Podlé artikule w snmu
léta 1615 držaném se nacházejícího, sepsaná

w r. 1617. Nyní na swllo wydaná nákladem

Samuele Globie z Buína, w Praze u Jiího

ernocha 1683 we 4. A— D., (též nmecky).
Samuel Globí mi zemský uptal se na tuto od

wysthowance nkterého do Mí.šn zanešenau ješt
nelištnau knížku, zadal na místodržící auad J. M.

C. Leopolda I pedstawení, že w obnoweném zíz.

zem. G. 27 toliko o p-^ow^azci zemském a mrách
zmínno, ale jakby se jich užívvati mlo, doloženo

není, a žádal o powolení wydali dotenau knížku,

pidaw k ní nm. peložení, což auad k J. 51. C.

dne 7 Záí 1682 zaslal. Od císae šel potaz na
stawy eské tenkrát snmující o tu wc (7 Kíjna

1682), kteíž nmecky odpowdli, že jí pro au-
ady neteba, a tudy že zstawují J. M. C. chcelí

jí jako jínau knihu privátní powoliti. Což se stalo,

ano druhý na to rok wydána jest. Rkp. we. bibk

XVII G. 21. Znowu s wysvvtlením mických slow
opatená (a wydaná) od Jos. Fr. Dewotyho atd. w
8. str. 64. W Hrad. Kr. u Posp. 1828.

746. Arithmetika... Knížka pot peložena

do ei morawské od PAWLA ŠRAMÁ, wyt.

w Holom. u Pawla Šramá 1613 w 8. (Pipsána

Ladislawowi Welenowi z Žerotína) (Boek).

69 Hwzddstw, kalendáe, prognostiky ').

747. Pranostika nowá s diwnými proructwimi

od r. 1541 až do konce roku 1550, \v Praze u

1) O pranostikách a kalendáích zwlášt XV sto-

letí w. pojednání Fr. Palackého w Cas. mus.

1829 III 33.

Ondeje Kubeše 1543 we 4. S pedmluwau Miku-

láše šUDA Z SEMAMNA, kterýž ephemeridy

a prognostiky od 1. 1520 až do r. 1557 wydal.

748. iNowiny odeslané z Conslanfinopole do

Benátek o dwau kometách s ohniwými weli-

kými ocasy, w Praze u Jana Kantora we 4.

1556.

749. THADEÁŠE HAJKA spis o kome-

tách., w Praze 1556 u Ji. Jlelanlr. we 4,

750. Planety, pod kteranihy se lowk na-

rodil, a co mu se budauciho buJfo dobrého

neb zlého skrze planety a 12 znamení nebe-

ských wyznamenáwá, 1565 w 8. w Holomauci

u Jana Gilnthera 1. p. 1558 w 8.

751. Praktika sediská po wšecka léta pí-
hodná, poíná se jich patení asw, z nichžlo

budauci asy a aurodu pedpowídají. Bkp. z prwní

polowice wku XVI 3 listy u p. Boka. Tišt.

též r. 1558 w 8,

752. Temporale o pirozeném wléwáni bwzd
mistra Jana hyniíjspergera, w Olom. u Jana

Giinlhera 1558 w 8.

753. Aslronomisch Iriffcln auf alle Tage dcs Jars

in deutscher, lateinischer vnd bohuiischer Sprach

etc. gedruckt zu Wien in Oesteneich 1562 4. e-
sky tu toliko na 4téni listu jména msícuw a asi

20 jiných nepatrných slow.

754. Wyznamenání a zjewení prawého trlé-

wáni nebeského totiž zatmní, kteréž w tchto

7 létech zbhnauti se mají, od mistra Mikul.

Caesarea Leukopetra, w Olomauc. u J. Giinthera

1559 we 4. w Praze 1563 we 4.

755. Pranostika nowá wzlahující se na let

20 poád nasláwajících, totižto od 1. 1564 až

do 1. 1584 z spojeni a na proti sob hoejších

planet patení ; též také z zatmní swtel ne-

beských i jiných hwzd paprslkowání, kteréž

w tch létech se trefiti mají. Sebraná a na

swtlo wydaná od Cypriana Lwotoitského z

Lwowic. A nyní z lat. jazyka do eského pe-
ložená a to pro wýslrahu a wzdlání lidu obec-

ného 1. p. 1564, w Praze u Šebast. Oksa z

Kolowsi we 4.

756. M. doktora FRANTY pronostika nowá

bez r. a m. w Olomauci r. 1567 od biskupa

dowolena prodáwati.

757. Mimici a pranostika Krakowská mistra

Jana Muscenia Kirelowého (?) k létu 1568
w 16.

758. Traktát o nowé hwzd w Kassiopeji

od BAWORA RODOWSKÉHO mladšího z

Ilustian (I- okolo 1572), Dle Balbina wydal

wíce spisii bwzdáských w eském jazyku.

759. O komet od Tomáše Petrkowského

(1567 powoleno w Olom. prodáwati).

760. PETRA CODICILLA z Tulechowa

a) O hrozn podiwné komet, w Praze 1572.

b) O hrozné a pi-ediwné komet, kteráž spa-
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Iroiia jest na obloze iichesKr \v aiilerý po |»a-

iiiálce sw. iMartiiiii 1. I'>T" iii fol. s obiiiz.

c) Sj>is o konirl wlasaté, w Praze u Bu.

Waldy 1582.

d) hateiidái-e wydihval dralin roku lýž Co-

dicill dle Balhina tak liledniie. že pod presem

lakoka je rozbírali a kiipowali, 1578 we 4.

15*9, 1581. N. p. ininiii a pronoslíka z uení

Pražského wydaiiá k lelu pán 1576 píestup-

neimi a liriidiiemu. w 12. >v Praze u Bu. \\'aldy.

\\ yncrhaw pi invedeiii nowélio kiiiciuliíe opra-
weiiého (iii'!i()iiaMskclio \v r. \v^>^'^ lliisuu- swálek
iiltlil w proná.sledouání. a ulekl se w ochranu
kiilolii kýcli pánúw, z nirhž dwi-nia hraliíiii BoMintn
7. Marlinic hyl onen kalendá |)ipsal. l'íi té pí-
leiilosti udlány na ony známé uerie : Slal se

ferhion protiwný kus. wj letla jim z Prahy Ilns.

Prodal ji niislr odieillns.

761. Minuci a pranostiku od .J.WA STRA-
XE\í?KEIIO , swohodných umni niilowníka

>vydaná I. p. 1573 Ilrudunui w 1(5. (w íliis.)

762. M. WÁCSL. ZELOTIX z Krásné

Hory. a) Kalendá liwzdáský k psaní ku po-

loženi shiMué zem eské, Avyd. 1572, \v Praze

u Tom. Taubmanna we 4. (Cerroni).

b) Kresfanskc', potebné a pobožné napome-

nuti a uwažowáni nowé té a zázrané liwzdy,

kteráž pod liwzduatoslí Kassiopie se okazo-

wala. w Praze u Micli. Pelrle 1572 fol.

76.Í. BAWORA mladšího RODOW.SKÉHO
z lliislian a na Badostow a) Krátké sepsáni

o diwné a božskau mocí na obloze nebeské

oswicené swllosli jedné hwzdy z hwzd, jenž

slowau Fixae atd. wytišlno w St. m. Praž. od

Jir. erného 1574, 20 ms. Února we 4.

b) No>vé praktiky dw : I od léla 1580 až

do I. 1600, druhá od 1. 1580 až do I. 1588,
w nihž se dokonale a jistotn oznamuje, co

se >v tch létech státi a wykonali má, skrze

Ji. Vršina Plmrenského, mathen)atiekélio umni
milowníka sepsané, a ode mne (spisowatel) w
jazyk eský uwedené a pcdmliiwan kesfanskan

ozdobené, (w Praze) n .liiika (."ernélio 1580
WC 4. A— F.

O/.nannijc zalniní slunce, ni.^íce, poasí, mor,
wojny a jiná astrologická iiáwuští.

764. TIIADEÁSE HÁJKA Z ILVJKU
lahiile dluu/iosti dne i noci, wýchodu, poledne

i západu k s|»rawowání orloje obojího celého

i polowiného, w Praze u Ji. erného fol. 1574.

765. JANA M.VKOWSKKIIO z Makowé
prannstikfi, kteráž se od I. tohoto 1575 za-

íná, a trwali hudc až do I. 1580, w nížto se

grunlos. n a prawdiw pod spsohem wýstrahy
oznamuje, jaká se weliká zarmaucení a neslsti
w zemích našich státi mají, skrze Mik. Weisa
mathematíka sep.soná, wytišlna w St. ni. Praž-

ském od Ji. erného 157 5 we 4.

7GG. 31. PETRA CODICILLA wyšetenú

a ohledaná kometa r. 1577 (s rylinaii na dew
na welikém archu a barwami ozdobená).

767. O /roi/íe/oc/i, kdy a kterých let jsau se

ukazowaly, a jaké úinky a promny w swét
sebau pinášely. Od Jlaljc GRILLA Z GRU.-
LOWA, w Praze 1578 w 8. u Jak. Daic-
kého, 54 listy (Cerroni).

768. Thurneisera kalendá w Praze 1579.

769. Zpráwa o komet, o moru av echách
r. 1581. O utonulí w Moldaw nešfastných lidí

toho roku (s rytinan).

770. Zpráwa oprawdowá o starém kaleudái-i

Hímském atd. Z nm. pel. od ŠASTNÉHO
OPATOWSKÉIIO, w Praze u Buriana Waldy

we 4. bez roku (dle pipíšu 1584) listu 10.

771. Petra Coiisfanfina o nowém naprawe-

ném kalendái, zpráwa jistá a grunlowná. Z nm-
iny peložená, w Litomyšli 1584, w 4, (bez tisk.)

listy 4.

772. [Výstraha aneb praktika ze Wlac/i od

wysoce uených lidí wydaná, co by se budau-

ciho léla 1587 zlého stáli a wykonali mlo,
w Praze u Bur. Waldy we 4. 1586.

773. ADAMA IIUBER.V MEZERICKÉ-
IIO z Rízenbachu a) Hlinucí wydaná ku pocli-

wosti a jménu p. Woka z Rožemberkn k orloji

celému Pražskému fol. 1 590.

b) Prognostika 1595 ?

774. * M. WÁCSLAWA DASYPODIA
Calendarii perpetui pars prior continens in-

Iroilnm solis in dnodecim signa zodiaci.. it.

Zpráwa na kalendá hwzdáský o naprawení

jeho pominulém, a ukázaní píiny promny roku

ímského atd. W Pr. u Ji. Nigrina 1. p. 1591

we 4.

Pipsáno p. Krištofowi Zelinskéniu z Sebuzína,

místoJvanclíi král. cesk. ... „Já., rndimenta nápo-
dobn kalendáe ncninitedlného na tabulky nwcdše,

o spdsohu roku i jeho pípadnoslcch, a \n\\ó zídka,

zwlášlc mezi krajany zem eské wydaného, k

užíwání obecnému lileralorm jsem snmmown se-

psal, a jeho led pednjší ástku, i s lan spráwau
... na swllo wydali chl..."

775. Kalendá fiospodáiský na r. 1593 w
bibl. we. XYII. D. 801.

776. Nowé pedpowdní o milostné hwzd,
kteráž w Hoejších Uhích msíce Srpna spa-

Iowána byla. O jednom dfátku, o tech kí-

žích, w Praze u Dan. Sedlanského 1594 we 4.

777. Pronostikowání neb proroctwí o zna-

meních den sandný pedcházejících od JANA
ROZACIA Sušického w 8. (Index). Index také

Tomášowi Sobslawskému tu knížku pipisuje.

778. W Museum nacházejí se: a) Ilroma

(Anton.) kalendá hospodásky a kanccll. k létu

p. 1598 ku pocliwosli jména Jiího staršího

Boily z Marlinic atd. wyt. w Star. m. Praž.

w impressí Jana Olhmara we 4.
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b) Téliož 1599, ku poctiwosli jména Ladi-

slawa ze Šternberka aUi, ib.

c) Sleblíka z Cenkowa kalendá k lélu p.

1603, ku pocliwosti knze Šeb. Chotborskébo

atd. w Star. m. Pražsk. w impressí Šumanské.

d) Mollera z Štraupic hosp. a kancell. k 1.

p. 1616 u Mik. Pštrosa we 4.

e) Minucí 1617.

fj Horkého z Lochowic (Mart.) k 1. p. 1615

ku poctiwosli purgm. a pánm n)ésta Domažlic,

Avyt. w Si. m. Pr. u Matje Pardubského we 4, *)

g) Kalendá hosp. a kancell. k 1. p. 1612,

ku poctiwosti jména pana Buriana Kaplíie atd.

wyt. u Dan. Sedlanského we 4.

h) Též 1613 ku poct. jména Joach. Ond,

Šlika atd. ibíd.

779. W Raudnické bibliothece : a) D. Ant.

Hroma Kalendá hospodáský a kancelláský . .

k 1. p. 1601... W Pr. u Jana Ollhmara .
.

—

„wydaný ku poctiwosti a jménu uroz. p. p.

Zdeka z Lobkowic, . . nejw. kanclie" atd.

(Bibl. Raudn.)

b) M. Kašp. Lad. Stehlíka z ekowa Kal.

hosp. k I. p. 1602.. w Pr. u dd. J. Šumaná.

(Pipsán p. Petrowi Wokowi z Rožmberka) (ib.)

id. k 1. 1611, u K. Kargezia (pipsán p. W.
Slawat.)

c) M, Albína Mollera kal, hosp. a kane. . .

k 1. p. 1605, w Pr. u Mik. Pštrosa. (Pipsán

p. Zdk. Ad. z Lobkowic (ib.)

d) M. Alb. Moll. Štraupického, id. k 1. p.

1606... it. 1. 1608.. it. 1. 1609, 1610 (u

Mik. Pštrosa) 1617—18—19—21—25.
e) Heh. Zaluda Gbrlíckého kal. hosp. a kane.

... k 1. p. 1609 ... w Pr. u J. Oltmara (Pips.

p. P. Wok. z Rožmberka).

f) Seb. Kóstnera, kal. nowý i starý pospolu

pro hospodáe, kancelláe atd. k r. p. 1602 . .

u Ji. J. Dacického. (Pips. pániim Španowským
z Lyšowa).

780. Mistra Petra Constantina z Behu, kal.

hosp. a kane. . . k 1. p. 1604 . . u Dan. Sedl-

anského, (pips. p. Pechowi z Hodéjowa. Též

kalendá s pranostikau na rok 1607 pipsaný

p. Pertoltowi Bohubudowi z Lippého a na Mo-

lawském Krumlow od Dan. Sedlanského , w
St. m. Praž. (wiz dedikaci tragedie o Samso-

nowi 1608).

781. Zpráwa krátká o komet neb hwzd
s ocasem, kteráž roku tohoto 1607 msíce

Zái ponejprwé |)od prsy wtší nedwdice spa-

tína byla. Z nm. Theodora Mája na esko

pel. w Praze u Dan. Sedlansk. we 4. 1608.

1)0 tomto Horkém psáno w aklách docan. Phil.

nuni. knihy 26 str. 2r»0, že na r. 1G19 sepsal

kalondá, a že byl lowk nensedlýcli nirawii

n. ]) ii'iii|)ky dáwal proreklnru pod nos atd.

782. Nowý kalendá k psaní s pronostikaii

hwzdáskau ku potebí kr. eského od M. Al-

bína Míllera Štraupického >v niark. Dolejších

Lužicích starého hwzdáe, 1609 w 8. w Praze

u Mik. Pštrosa w Kaprowé ulici.

783. Praiioslika sedlská 1612 w 12. w Pr.

u Mik. Pštrosa.

784. Wojt. Mízía z Freíberku s pranostikau

hwzdáskau Kalendá hospodáský a kance-

láský k 1. p. 1616 w impr. 3Iart. Kleinweciilra

we 4.

785. Calendaríum perpetuum oeconomicum.
Kalendá každoroní hospodáský, obsahující w
sob kalendá starý i nowý podlé jistého sro-

wnání s jeho pípadnostmi dwanácle msicít

wypsáno. Item : pamti historické SliMEONA
PARTLICIA Testského, w Praze 1617 we
4. (Obsahuje také historické a literní zpráwy

toho asu). Též na r. 1616 téhož Kalendá

hosp. a kane. u M. Pardubského.

786. Saud hwzdáský o komet, která se

po welkém proti sob patení slunce s Hlado-

letem 28 Listop. 1618 wyskylla. Od Bazilía

z Deutschenberka, w práwích doktora a w uení

Pražském hwzdáského umní professora, wy-
tištno w Praze u Jana Stíbrského.

787. Daw. Orikana krátký wýtah o komet,
kteráž se léta téhož ukázala, we 4. 1618.

788. Tractatus Cometographicus o dwau no-

wých hwzdách aneb kometách, které se spato-

waly na konci r. 1618 od SIMEOXA PART-
LICIA mladšího, w Král. Hradci 1619, 8.

789. Judícíuni astrologíciim neb saud hwz-
dáský, o nowých domnlých hwzdách msíce

Bezna spatených, od téhož SIM. PARTLICIA
1 620 we 4. w Hradci nad Labem wyt. J. Ar-

nolt 4 listy.

790. Complementum astronomíae to jest :

Dwod a wyswtlení ptileté pranostiky 1.1619

w Hallu wytištné wšem wbec ped oi po-

ložená skrze M. Paw. Nagelia Lipského, mathe-

malika a hwzdáe, \\ eský jazyk peložené

od knze MICHALA LONGOLTA Kralowi-

ckého, w Praze u Dan. K. z Karlsperku 1620

we 4. A— E.

c) Prorocííc, hadaclwi, widni atd.

791. Spis neb wýtah listu prstem pána Je-

žíše, 1545.

792. JAN BECHYlSiKA. Widni mládence

nemocného. Rkp. z polowice XVI stol. w Mus.

num. 1021 w 8. str. 168. Zawirá 3 ástky: Ped-
mluwu, we kteréž paní jakés wracuje knižUii

s pobídnutím, by ji ila, a se jí zdá dÍA>ná

býti, jako by piiwodce její opilý aneb tržený

byl ; pak samu knížku obsahující žiwot pená-

božného mládence nemocného u widni býwalého
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Iwidl totiž tresty pekelné]. Knížka ta linizu u

slraih plodící zdá se byli nejiná než : Proro-

ctici jednoho mládence lišlna 1550 w 8. Tetí

íiistka rkp. jest napomenuli knze pod obojí

ke swýni jednowrcnni, uby pi Avíe slále Ir-

>rali, w. Ro/.bor I. sir. 183.

7y.3. Proroctwi Jakuba llartiiiaiina z Diir-

lacbu r. 1528, Rkp. we. bibl. XVII D. 20

lisl 546.

791. TIIAD. HÁJKA Z HÁJKU a) Wý-
Idad proroclirí lureckého, w Praze 1560 w 8.

b) O nkterých pedešlých znamenicii ne-

beských a úkaztvh ir poicéth., a o komet roku

loliolo 80ho wypsáni, w Praze 1580 we 4.

795. Diwná nowina, co se zbhlo a stalo

pi jednom nihidenci >ve wsi Pinfertu, w Praze

1567 >ve 4.

796. Summa pioroctici diirného, poínajícího

se od tobolo nynjšího roku LXVl až do toho

léta welikho moru, kterýž bude 1568. A \vy-

dúno jest lolo proroclwí skrze iVisfru Sosíra-

damus, z Iranc. ei w eskau peložené, w
Praze u Wácsl. Hada 1566 we 4. 1 arch.

797. O nastáwajícím zeledlném hnéxcu a

sprawedliwé metle tršemohaucího p. boha . . .

Pitom jest traktalek.. pedzwdní a tcidéni

lcb wécí, které se sláli mají : Jednoho pobo-

žného a welikého muže, wylišlna na žádost

a náklad pana Wácsl. z Wesovvic I. p. 1578

>ve 4. list 14 mimo píse 3 list.

798. Sibylí dsiti proroctwí, w Praze 1579

w 8.

799. Wýtah z dwanáctera Sibylliného pro-

roctwí w píse uwedená o pedpowdné zmn
esk. králowslwí k ustrnulí a wýslraze wšenui

lidu — 1 arch b. m. a r. (asto až do dneška

se tiskne.

J

800. TOBIÁŠE MAUEXÍNA Chivoman-

lia. runí knížka, umní na ruce komplexy

(1518 w 8. Index). Zdá se býti chybný rok

mislo 1598.

801. Králka zpráwa o dvoanácli Sibyllách.

Rkp. we. bibl. XVI stol. fol. sign. XVII D.

18 fol. 273. Jest to kralické poznamenání hi-

storické o známých italských Sibyllách.

H02. [Prodáwati dowoleno w Oloin. 13G7J. nj
Sná rýmy sepsaný 1564 we 4.

hj Siiii welini pkný p. >Vilímowi z Wickowa
hofryc hiri pipsaný.

cj Sná wlií.
dj Sná nin.ší.

e) Proroctwí Sibyllino .^nlomaunowi.

íí) Proroctwí Sibylliiio w 8.

gj Proroctwí sw. Metliudia.

(IJ rka-^ij. j)(nréli-i atd.

803. Ndwiny odeslané z Conslanlinopole do
Benátek . urozf-ným páiiíim Kidíaruoin . kleréž

w sob zawiraji a wyprawnji weliké zázraky

a stidšliirá znamení^ kteráž jsau widína býwala

w Conslanlinopoli i w jiných okolních kraji-

nách. Též o dwau kometách s ohniwými we-
likými ocasy, a znamenil welikém powli, a

jak s nebe padaly weliké ohníwé stely, w Pr.

u Jana Kantora 1556 we 4.

804. \\ elnii di\> ná i hrozná rrldéití a zá-

zra i , kleiž na obloze nebeské widini jsau

w zemi marecké ald. I. 1562, w Praze u Ji.

Melanlricha z Avenlinu we 4. 1 arch.

805. Juna Garcea o nakaženi powli neb

moru , kniha meteorologická
,

peložena od

WÁCSL. ZELOTIXA Pražského 1568 w 8.

w Praze.

U p. ciakowského jest téhož Garcea exemplá
o hrom()l)ití (díl) na esko peložený od dobré pa-

mti kn/e Jana Seinina Tnrnowského atd. I'ra\\l

Stelcar w pedinliiw na listu 3 knihy o arodj-
nicích. (V. 614) Byla kniha ta od Tiirnowského

[peložena, ili pjena?] Zdá se to byli jiná kniha.

806. Welici diwowé zjewcní a widní w No-

wém msl w zemi nmecké, w Praze 1570 r.

u Šebesl. Oksa z Kolowsi.

807. Wýklad na ten diw a zázrak nad Ho-

rau Kulnau na obloze nebeské od p. boha uká-

zaný w noci w oklaw tí králw 1. 15 70 od

knze JIÍKA KUTEXA složený we 4. 1570

u Šebest. Oksa z Kolowsi.

808. Diw weliký od p. boha ukázaný, kte-

rýž se slal w knížetslv.i slezském pi méslech

tchto jmenowaných, loliž : Lemberku, Hiršperku

a pi mst Lubinu, kterážto msla náležejí k

korun eské. Pi kterýchžto mstech pršelo

obili wšelijaké, a na pohlední welmi diwné,

z kteréhož obilí J. M. Cis. s nkterými pány

a raddami swými ráil jest jisti chléb, a to se

stalo I. 1571, wylišlno s powolcním J. M.

p. arcib. Pražského we 4. w Praze (1571).

809. Widní... na obloze 1572.

810. Nowiny o záhub a škod skrze po-

wli u msta Opawy we 4. 1574.

811. Nowiny neslýchané slrašliwého powli
a oblaku prolomení okolo msla Kremže a Ka-

menice w Rakausicb 13 ílííje 1580, w liolo-

mauci u Seb. Oliwetského w 12.

812. Wymalowání diwu a zázraku: totiž /í

slunci a tí duh na obloze nebeské, což w
msl Normberce i jinde widíno a spalíno bylo,

w Praze u Michala Pelrle fol. s fig. 1583.

813. MATJE JAHODKY Sep.sání o no-

wém zem tesení, kleréž se 1. 1590 w král.

eském slalo, w Praze u Dan. Sedlanského w
8. 1590.

814. Nowiny prawdiwé o veliká powodni

\\ msl ím 23 Prosince 1598, w Praze ii

Wácsl. Síbrského we 4. 1599.

815. Traklal o moru, o zem tieseni, od

PAWLA SrOWAClUfciA, 1600 we 4.
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810. WACSL. STEFANA TEPLICKÉ-
HO (le meleoris, de terrae molu. Knížka, \v niž

se kratice o líkazích a rozliných linulicii w
powétí ukazuje a z písma s\v. wyswtiuje, w
Praze u Dan. Sedlanskelio w 8. 1604.

817. Prawdiwé a jisté nowiny o divvícli a

zázracích božích, pak o strašliwých, lekawých

a hrozných, tak zase o polšitedlných . . \v-

cech, kteí spalíni jsau . . na obloze nebeské

atd. Z nem. w Praze u Buriana Waldy 1611

we 4. listy 4.

818. BLAŽEJE BOROWSKÉHO Z BÓ-
RO VVA. Knížka o powlí zem eské, w Praze

1013.

819. Knížka o powtí zem eské na den

18 Pros. 1612 od WÍTA JAKŠE, w Praze

1613 VV 8. A— E.

Z píležitosti powtí nebo baiie píše o ráne

na Jobowu rodinu došlé a o pobožném Joba w tom
se chowání; pimísiw zpráwy o powtí bauMiwém
z kron. eské, jakožto boží metly.

820. Tonitrua et tempeslates. Spis o slra-

šlivvém powtí od JIÍHO TESÁKA Mo-
šowského, 1613 w 8.

82 1 . Widni hrozné a diwné, kteréž na nebi

widny byly w Paniberku a Lichtenfelsu atd.

\Y Praze u Buriana Waldy we 4.

832. JAKUBA PETROZELINA Kunštat-

ského, far. w Tebíi, spis o baukách tlesných

i duchownich, w Praze 1616 w 8. (nejwíce

mrawného obsahu).

ej Wojenstwí.

823. JANA ACHILLESA Beraunského

knížka o polním heitmanu a jiných spráwcích

wojenských w Praze 1595 w 8.

824. Diskurs o bhu wáleném a auadech

wojenských od Lazara Swendy, wftdce Maxim.

II proti Turkíim w Uhich sepsaný, a z nm.
peložený od M. BART. HAVVLÍKA Srnowce

z Warwažowa, w Praze u Karla z Karlsperku

w 8. 1618.
Wydal syn Jan Hawiík a pipsal Albert. Janu

Smiickémn.

G. ZNÁMOST PHIRODY.

a) Pírodopisy^ diwy pírodn.

825. Spis o hrozném, strašliwém i pediw-

ném zázraku, kterýž se stal w Platn pi n-
jaké dwece od ábla posedlé I. tobolo 1559

z nm. peložen od uroz. p. PAWLA GRIN-
MILLERA ze Slebska na žádost mnohých

dobrých lidí, w Praze u Jana Kantora we 4.

2 archy.

826. Novviny strašliwé o žalosliwé a hrozné

záhub slezské zemi z dopuštní božího I. 1 574
uinné, w Praze u .1. erného 1574 4 listy

we 4.

827. Wypsání polwory dítte, které se na-

rodilo I. 1577, 20 Pros. Tištno 1578.

828. Zpráwa o jednom potworném srnci,

kterémuž s malými ržky peí narostlo, w Praze

u Ji. Daického fol. s figurami 1581 1 list

(Cerroni).

829. Hrozné a strašliwé nowiny, které se

w durynské zemi 1. 1581 slaly, nebo kámen
weliký z oblakw . . na zem upadl, w Praze

u J. Nigrina 1582 (Boek).

830. K wii-e nepodobná a nad pirození

diwná nowina o njakém welikém obru atd.

w Narrowské ei sepsaná a nyní do eské pe-
ložená a wíibec wydaná 1. 1587 we 4. Datum
w Smyšlenow za Runiplowem w Štbctow
pod Klewetowem.

831. Prwni a druhá stránka knížky o a-
rodjnících a hromobití od Jana STELCARA
ŽELETAWSKÉHO w Praze 1588 w 8. u

Jana Jitinského.

Obsahuje wyswtleiií, niohauli arodjníci a a-
rodjnice sami od sebe powtí, krupobití, baue
a hromobití wzbuditi atd.

832. Wymalowání wlastní a oprawdowé si)fi-

sobu charaklerw a liter, kterýž se na jedné

ryb w jezee u msta Rostoka w zemi po-

moské 1. 1588 lapené ukázal a našel, w Praze

u Ji. Nigr. fol. s figur. 1588.

833. Kniha duchowní o welikých skutcích

p. boha wšemohauciho, 1588 w 8.

834. IIAWLA ŽALANSKÉHO a) O arách.

b) O obludách noních,

835. Kniha o stwoení swta, mezí Michalem

a Wácslawem rozmlauwání od Jana STEL-
CARA atd. 1591 \v 8. menší 21 arch.

836. Weliký zázrak, kterýž p. bh w e-
chách we wsi Cbrtnici pí jednom chudém

lowku uinil, nebo když manželka jeho chleba

napekla, tetího dne, když jej krájela, krew se

z nho wyrazila, též 1. toho 1592 we 4. w
Praze u Dan. Sedlanského.

837. Hrozné a strašliwé nowiny, o welikém

dopuštni božském, kteréž se w mst Frid-

berku a Špandaw pihodilo, w Praze u Dan.

Sedlanského 1595 we 4.

838. Prawdiwé a kratiké wypsání o zá-

zraném, podiwném skutku pán, kterýž se stal

blíž \\'ysokého Meyta 1. 1595 dne 23 Prosince,

w Praze u Dan. Sedlanského 1596 we 4. (w
Raudn. bibl.)

839. Historie dw, prwní o diwném a temném
audolí, w klerémžlo welmi hrozná a slrašliwá

blawa jest, na kleraužto Mandiwilla ryli se

swými towaryši patil, druhá o jednom císai
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perskin (iíeiiém Sarmas, na nhož p. biili,

když lid krcsfatisky lionil, tmu dopiislil, w Pr.

u B. \> aldy 159(j wc 1. (w Raudn. bibl.)

SlO. Nowiiiy prawdiwé o welikých hrozných

zázracích a dÍMÍch. klcrcž se staly w polské

zemi, >v Husicii i jinde, se spatenim osob, a

rozhiuýcli znamení na dwéích 5 Cerwna 1598.

Též o zázraném porodu, kterýž jedna žena

téhož léta a dne we Waradinu porodila. Pitom
kterak na jinýcii místech zemtesení bylo,

ohe a sira s nebe pršela , >v Praze u Waldy
1598 we 4.

bU. Nowiny prawdiwé a prwé nikdá ne-

slýchané o sowúch, které do Sedlec nedaleko

Prahy kwapn a \v množstvcí piletly, w Praze

Waliia we 4. 1598.

842. M. Kynjaka ŠUchtenbergera superin-

tendenta diw weliký, jenž se pi jedné sprostné

d\vei:ce stal, >v Praze u Waldy >ve 4. 1612

(z nm.).

843. Theatnim viutidi, aneb kniha o skutku

wšeho swta stwoeni podlé písem s>v. sepsaná

s wysNvllením potebným, co by pi kterém

stwoení wrau spatowáno, k emu jeho uží-

wáno, i co k nauení z nho bráno býti mlo,
lak aby p. bh stwoitel >všech wcí skrze

>všecko stwoení poznáwán a weleben byl, po-

nwadž wšecky wcí pro chwálu a sláwu swau

stwoil, w Praze u Sam. Ad. i Weleslawína

16Í5 we 4. (dle Cat. Pele.) Jest bud prwní

wydání, bud pokažený titul následující knihy :

844. TheatiutH ditinum. Diwadlo boží, an-

gelm i lidem žádostiwé, w spalowání diwného

skutku božího, wšeho swta stwoení, co který

den i pro jest uinno, i jaké naueni z kte-

rého stwoení má býti bráno, podlé sw. písem

swlle wypsáno, ke cti a sláw stwoitele wšcch

wcí, také pro pouení, potšení a k chwále boží

wzbuzení, každého upimého ctitele božího, w
now sepsáno a wydáno I. 1616, wytištno

w Praze u Samuele Adama z Weleslawína 1616

we 4. stran 440, mimo rejstík. Archw Kkk.

Kniha ta od MATAUSE KONENÉHO sepsaná,
urenosti plná. je<lná o stwoení swta sestidcnníni:

•iri! se tuze biblí, sehírajc wšerky wsudy wcrše,
a pobožiiyrii okem «-šerko ziilížeje, fysiky a hi-

storie o pirozenjch wccch mn šete n. p. Wel-
ryba wypsíil (IJe Joba atd. Od nkterých uených
pipisuje se la knilia Komenskému ; ale již Rcjjen-
volscius ji mezi spisy Koneného Mat. položil [Hist.

eccl. 321.

1

845. Nowina o zázraku, který se stal w d-
din Wodrawci, nedaleko Nowého msta, na

gruntech pana Wiléma Dubského z Tebomyslic
ti Cerwna 1619. Od Šebest. Anton. Žele-
chowského z Želechowa, auednika panstwí No-
womstskébo w Moraw, wytišlna w Litomyšli

II Adama Graudence.

b) Luba.

846. Rkp. Alchymie Juna TsinsUého knze
(Telschinensi saccrdote), žiwšího w XV století,

kteráž jtolom tištna byla. Na zadu jmenuje

wšecky niilowniky alchymie za asu lUidolla.

Ano lehdáž nejwtší ást šlechty alchymií peníze

promrhala, w Dluseum.

847. Poínají se knížky o rozlinjch wodách
krátce wybrané z mnohých knih nuidrciiw, kte-

rak a z kterakého koení máš je páliti, wedlé

swého rozumu a nauení w 8. od A až do 1).

(Na konci) : Wytištno w Starém mst Praž-

ském u Jana Hada Kantora 1544. Pipojeno

jest ku knize: Lékaské knížky atd. od r. 1544
a má jeden tisk i papír.

848. „llieronyma Hubea Ravenského o di-

slillowání." Rozdilowé dwa. Rkp. XVI století

we 4. w bibl. Raudnické.

849. Liber de avle dislillandi. Knihy o pra-

wém umni dislillowání aneb wod pálení. A
kterak uowé a obecní pecky k dislyllowáni a

pálení wod, se wšeini píslušejícími potebami

strojeny, a wody ze wšcch zelin a kwtuw pá-

leny a dystyllowány býti mají. Skrze mistra

Jeronýma Braunšweyka sebrané, o rozliných

pálených a dystyllowaných wod mocech a užit-

cích, proti wšelijakýni celého tla nedostalkuom

w Olomauci 1556 (Pele. Cat.). Nyní w now
rozmnožené a oprawené jednomu každému k

užíwání welmi potebné a prospšné. MDLIX w
8. malém A— Z, a—g—31 arch (Na konci):

Konec o wodách pálených, wytištno w llolo-

mauci u Jana Giinthera léta p. MDLIX (1559).
Mimo pedniluwy dw jedná w prwních knihách

o dystyllowání wšelikých jeho spsobich a nástro-

jích atd. AV druhých knihách o pirození a spti-

sobu zelin, a wodách pálených proti wšelikým ne-
duhm. Má spolu herbá, poínající od Cernobcyle
s truskawcem a posléze cukrem skonující, a to

nejwelší ást celého spisu. K záwrku o jiných z

rozliných wcí pálených wodách, n. p. straí woda,
kaerowé krwc woda atd. W pedmluw, aneb
prípisu p. Janowi Giinthcrowi, imprcssoru ,w, Ho-
loinúci jmenuje se pekladatel JAN JEWICKÝ ER-
NÝ, m.štnín w Zábeze. Kniha wcí i jazykem
znamenitá, a k našim :isuin málo pimena, lec

s strany jmen bylin, jichž wšudc eské, latinské i

nmecké názwy uwádí.

850. Kniika priibi-ská, w Prostjow 1552
w 16. u J, Giinthera,

851. Knížka o píprawowání barete 1561 w 8.

852. BAVVOliA ROUOW SKÉIIO z llu-

slian o alciiymii nalézá se w knize : Reci sta-

rých lilosol rkp. w Museum we 4. (okolo 1572).

853. Alchymie eská i XVIII stol. we 4. str.

408 (we. bibl.) zdá se býti opis slarší nkteré.

854. Alchymie eská, dokonaná a pepsaná

od JANA CERWEXKV, malíe w Hranicích

I. p. 1578, a nyní ziiowu pepsaná 1680, we
4. Rkp. Mus. 416.
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c) Wody hojitelné.

855. TOMÁŠE JORDÁNA Z KLAU-
ZENBURKU doktora a lékae zenisklio w
markrabstwí morawském knilia o wodách hoji-

felnýc/i neb teplicech niorawských, slawiiým

clyiein slawuom niarkr. mor. pipsaná 1580.

Qsa konci) : Wylištna jest kniiia tato nákla-

dem iirozene'lio a wys. ueného muže doktora

Tomáše Jordána z Klausenburku atd. w mst
Ilolonuíci 11 Fridr. Jlilichthalera we 4. Ped-

niltiwa naped a pipamatONvání Ondeje Zbor-

ského jsau tení hodné. Latinsky wyšla ta kniha

teprwa 1586 Francofurti w 8.

SpisowaloI dle mésia sedmihradského, z nhož
pocházel, jnienovvaný, (nar. 1539 i 1585 w Brn)
sepsal ji latinsky w 10 létech, že eského jazyka

mocen nebyl, a dal ji pieložit Ondeji Zbiirskému

(Zborskému ?) Byl za ni od stawhw mornwských
na rytíislwí pasovván. Jedná také o ílarkoinaních

až do pišlí Slowan w tu zemi morawskau, jest

tedy i historicky diiležUá. Popsání Brna a kraje Br-

nnského se tu též nachází.

d) emednictwi. (Technologiey.

856. Spis jakby se mli líti zvvony. dla a

kaule ; o stawení wodním a kašnách, o pálení

ciliel. Hkp. (stol. XVII) w bibl. we. XVII. B. 7.

857. O nemocech, též o barwení kiiií a

pláten, w Prostjow 1556. Rkp. (u p. Bro-

žowského z Pr.)

e) HospodásiWK

858. Knížka tato d^v stránky w sob drží,

o spfisobu a žiwolu kesfanském; o poádku

s sírany hospodástwí od JANA BRTWÍNA
z Ploskowic Av 8. 1535.
Po druhé inipr. in min. civ. Pragen. per Barlh.

IVelolic. 1540 w 8. ,Po tetí .Jana Brtwína z Plos-

kowic a IMikuláše Cernobýla Hospodá ped I. 47

wid)cc wydaný, nyní z novvu wytišlný u D. Ad.

z Wtlesl. w 8. 1587, též pod názwemr Hospodá.
Knížka welmi užitená , zawfrnjíc w sob pedn
nawedení žiwota kesanského, jakby ti, kteíž w
swt nad jinými panují, samy sebe í sob poddané
sprawoAvati mli : Potom grnntowní správvu a po-
ádek wšelijakého hospodástwí. zwhišt pi pan-
stwí^h a zbožích, potebný pánnm, kteíž weliké
statky na zemi m.njí. Wydaná wuobec ped léty XLVII
a nyní opt s pidáním jiné kratší zpráwy o témž,

znowu wytlaená od 31. Daniele Adama z Wele-
.slawíua léta p. 1587 w 8. str. XVI a 270. Zawírá
w sob tato kniha a) .l;:na Brtwína z Ploskowic
pojednání o hos])odást\ví, tištné 1540 (str. l-;-188).

h) Mistra Mikuláše Cernobýla, mštnína Zatec-

kélio : Spráwa a spusob hospodástwí (str. 190—
259), ješt díwe nežli Brtwínowa sepsaná a wšak
nikdy Jietištna.

cf Traktát o odúmrtí, písmo piwodí mistr Jan

Hus (str. 260—270). Pipsaná lato kniha p. La-

baunskému z Labaun a na kláštee Hradišti nad

Jizerau. [O hospodástwí, kniha r. 15()7 w Olo-

mauei k prodeji dowolená zdá se táž býti.]

859. Nauení nroz. a stateného rytiiT p.

JANA DOBENSKÉHO beítmanm dané o

ízení poddaných a sirotkuw. Rkp. o<l r. 15 50

w Hradci Král. Wýjímek tištn w as. Mus.

1843 str. 426.

860. P.ozmlanwání lowka slawu rytíského

s pánem J. M. o hospodástwí a dfichodech pi-

wowárských 1, p. 1554. Po druhé wylišténo

u Dan. Sedléanskélio 1604 w Praze. Po tetí

Avydáiio od Fr. AI. Waeka ald. 1818 w Roz-

nianilostecb L. sir. 3— 31.

8()l. Knížka o šlpowáBÍ rozkošných zahrad,

W Holomaucí u .lana Giinfhera 1558 w 8. Po

druhé 1604.

862. Regiment spráwy owiho dobytka we
dwoje knihy rozdlený od ALíSE KNOBLO-
CHA z Pirnsdorfu a w Litomicích, w Praze

Bart. Netolický we 4. 1561.

863. O malých bylinných zahrádkách (necelá

u Dobr. nyní w Mnseum. Zdá se býti u Jana

Hada tištno.)

864. O šlpowání mnohých a rozliných št-

puow, kterak a kterého asu máš s užitkem je

štpowati, o tom tHto najdeš píhodná, wyborná

i zkušená nauení w 8. w Praze skrze Jana

Hada Kantora A— C4,

865. Winice w jakénv položení má býti, a

jakým spsobem lowk má jí dlali, aby z toho

bodný užitek mohl míli. Pitom také jak se

wino chowati a opatrowati má. Skrze Jana

Hada w 8. A—E2. Též \v Holomauci u Jana

Giinthera 1. p. 1558, 1563 w 8. men.

866. Instrukcí hospodáská Wiléma biskupa

Olomuckého r. 1570 u p. Boka. Rkp.

867. Floriana Griespeka z Griespachu na-

uení anednikm hospodái-ským dané 15S8. Ti-

štno z rkp. w as. Mus. 1835 I. 43.

868. W knize Gorla z Giirlšteina : \initorium etc.

(1591) jest také zi>ráwa o chowáni a zachowání

wína. U exempláe p. archirara Boka stojí pídawky
psané sauwké: aj Wininé dílo hospodáské 8

list, bj Když se wíno zdwihá 4 listy, c) Spis o

wín 1 list. Item dj rozwržení grošuw.

869. JOŠTA Z ROŽinVIRERKA knížka o

šlpowání, w Praze u Buriana Waldy 1598 w
8. Byl tento Jošt (Jodocu^) otec Wiléma a

Petra z Rosenberku a pipsal tu knihu synu Petro-

wi. Wýjímek z ní w Tomsow Chest, sir. 183.

870. Polexiny z Lobkoicic zízení r. 1608

pede wší obcí petené. Z rkp. podal prof.

Slárek w as. Mus. 1844 str. 176.

871. Co/iis rinaria. O winohradech a horách

winniných též i o wíních, otázky i s odpo-

wdmi pitom i kratiké naueni dle písem sw.

k tmlo asm potebné od Jiíka Tesáka Mo-

šowského, w Praze 1611 w 8. u Ji. Hanuše

Landškrouského.

P KucliaisfiCí.

872. Knížka jenž slowe kuchyíiská 1569 w 8.

12
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873. Kucharstwi o rozliínýoh krmíoli, klirak

se uiiteiiu' s chuti strojiti iiiiijí. Jakožto 7.we-

rina. pláci, ryby a jiné innoh krm w wšeli-

kéni kuchai niieb hospodái knížka tálo uži-

tená. A ocet jak se dlá, také zadu najdeš,

w mal. 8. W Pra/.e u Jana Kantora A— O"-

\V píodiiduwé prawí : ISivleií sohv Ivriii pozna-

iiienáwali : kteréž já w jednom místí- našedši po-

ádn s dostatkem, z jiných ro/.linýi h wybrané

ty jsem pro lidské pohodlí . . . imprimow.TÍ. ISazwnw
tu knížku Kuhaika proto. že. co wyborná ku-

chaka umi, to zde najdeš ald. jiné nco starší \vy-

dúiii též knihy jest w témž formátu silné A— Dd
po 4 listech a sice rozmnožené \\ ydání.

874. Kniha kucliniístcrská a kuchaská od p.

BAWORA RODOWSKÉHO z Husliían. Pí-

|.<saná pani Katein rozené Píepické z l.ichum-

burka wdow po panu >\ilém()ui starším Hla-

lowci z Malowic na \Valcío\v a Kolodjich.

\V Starém mst Pražském u Jiiiho >igrina

l.)9t w 12.

Prawí w pedmluw : Ponwadž té knížce w
kuchyské spráwé nikdá prwé w eském jazyku

podobné nebylo atd. — \V Ilolomauci u Jos. Hirn-

lowé (w nov ro/ninožená) A— I).

H. LÉK A H S T \V í.

a) Bylináe.

875. Slowá bylináíský \v pidalcích Avku

Wll ku knize : Hieronymi Tragi de stirpium in

(iermania nomenclaluris Argcnlorali 1552 (u p.

Boka).

870. Herbá jinak byliná ^velmi užitený a

li^urami pknými, zeledlnými, podlé prawého

a jak žiwého zrostu bylin ozdobený, i také mno-

hým a zkušeným lékaslwim atd. Od doktora

Petra Ondeje Matlhiola Senenského nejprw w
lalinsiié ei sepsaný, a již na eskau e od

doktora TII.\I)K.\.Si: IIÁ.JKA Z II.V.JKU

peložený w Praze u )Ielanlricha atd. fol. 1502.

Spísowatel tohoto herbáe P. O. ^latlhíolus byl

rodem >Vlach. žiwotní léka arciknížete Ferdinanda,

uený muž , kterýž swé botanické známosti do

\\U'ch žíwých jazykUw nwésli se snažil, a sám

toliko wlasky a latinsky psal. On se sám staral

o rytiny k wydání herbáe eského , na njž mu
slawowé na snmu (\y.i^) 2.')0 kop groš eských
dáli tízaweli. Do eštiny \však jeho spis uwedl
Thadiáš Májek z Hájku. Podruhé wyšel pod titu-

lem : Pcira Ondi je Malhíoly herbá aneb byliná,

s;)ru\>tiiý od Joachima Kameraria. Z nminy pe-
lo/(ti> <iil Adama Hnbera z Hiesei)pa(hu a Dan.
Adama z Weleslawína, též u nho tištný 1596 fol.

wel. s rylinami na dew.
877. ADAMA ZAIXZAXSKÉIIO a) 31e-

thodus lierbaria Pra^ae 1592 \ve 4. u Jiího

Daiek =ho, sice latinsky psaná, ale za>virá též

eská jména bylin.

b) itád apathekáský, kterýžby pi prodaji

wšeiijakých lékarslwi jak w tchto slavvných

mslerli Praiských tak také i jiných w krá-

lowstwi eském . . držán n zncliowán býti ml
1592.

c) Cena neb wymení wšech iékastwí, lak

skladnýcii, jak chymickýcb, tak galenických a

w mstských apalykách Pražskýcli ku prodání

se nacbázejicicli, >v Praze u Jana Šumaná we 4.

1592, tž 1590, we Frankfurt na Mein r.

1004 ^ve 4. Pak u Urb. Goliáše 1659 Ave 4.

u Arnolta z Dobroshnvína 1099 fol. Pak lat.

nm. a esky 1737 w 8. w Praze.

h) Léitchké a ranné.

878. Najjasnjšímu knížeti a pánu, panu Fer-

dinandoNvi liimskému, uherskému a eskému atd.

králi, Jeho Králowské Milostí ku poctiwosti. A
jiným wšem obywaleluom králowstwí eského,

též i pislušejicím k témuž králowstMÍ zemím,

k užitku a dobrému, Gruntowni a dokonalý

Regiment, neb zpráwa, jak jedenkaždý lowk
we Avšecb wcech zdraití swé z boží pomoci

umním wždycky opatrowali , a mnoho tž-
kých nemocí i také neasnú smrt pedchá-

zeti má a množe. Skrze urozeného a wysoce

ueného Jana Koppa z Raumentalu , sedmera

swobodnýcb umní a w lékastwi doktora, w
šest dialoguw aneb šestero rozmlauwání poád-
n sepsaný. A skrze urozeného IlYXK.-\ KRA-
BICE z WAITMILLE w eštinu peložený.

(Na konci) : Dokonány jsií knihy tyto we stedu

po sw, ehoi. Léta pán MDX.XXVI (1530)

a jsií wytišlny w Starém mst Pražském skrze

Jana Hada : Nákladem doktora Jana Koppa atd.

fol, lisUi 187, 4 listy nápis, obsah, pednd.

neb pipisy, 15 listu registr,

Prawí Kopp w zawení ei, „že sám dostaten
, , , eské ei nerozumí, že ale má tu nadji, po-

nwadž wykladai, jichž dwa ml, (tedy Krabice

sám nepekládal) jsau mu za nejlepší a w té wci
nejzwyklejší, jichž se na onen as doptati mohl,

schwálcni a oznámem', a ponwadž jesl jim podlé

jich wší wle. nemalý a podíwý úplatek, i pes
swau možnost a ne bez obtížení za to uinil, žef

jsau se w tom bez pochyby, jakožto na dobré a

ctné lidi náleží a sluší, slušn za( howali, a \>rné
knihu jeho peložili." Jan Kopp byl žiwotní léka
císae Ferd. I. Na nkterých wýtiscích pipiš králi

Sigmuiidowi.

879. O krwe panštní žilami a bakami, spis

7, mnohých uiteluw wybraný, w Praze u Jana

Hada w 8. 1538, po druhé 1597.

880. Knihy rozliného lékastwí od r. 1545.

Rkp. >ve 4, pap. w Jluseum.

681, Zlé užíwáiií hojiledlného lékaslA>í, kte-

réž se k nenabyté škod lidského žiwola a statku

wzlahuje. Toho k uwarowáni wšem wubec ke-

stanské lásky wýstraba. Podlé toho také obsa-

ženo jesl, kterak náš žiwot práw a poádn
má dokonán býti. abychom k dokonalé starosti

pišli, a žiwolu našemu uloženého ilo dosáhli.
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Skrze MoUeriuím ohojíliu Ickiislwí a lilus. dok-

loru. W Prosljowé ti Jana Giiiitlicra 1550

we 4. archu 7.

[Pii|).sáno NVolfowi slaršíími z Krajlui m.jw. piir-

krabiinu.J

882. Knihy lékasko, klercžto s welikií prací

skrze Jana píjmím Nair/u^ i. ninoliý(h kiiili

lékaských vv jedno jsau sliromáždeny. Léla Kri-

stowa 1551 we 4,

88:{. Lékaské knížky z mnohých knih li-

káských vyhrané, mistra KÍITŠTANA i ji-

ných proli neíhihúm a ncmoceni rozliným, \v

jistých kuších zpruhowané, každému potebné i

iižileíné, XLIV. w 8. (Na konci): Wytišlno

w Starém m. Pražském u zlatého Prstena len

pálek ped nalezením s\v. Kíže 1544. A— K.

W Holomauci u Jana Giintliera \\ 8. 1553 w
8. 1565.

884. Lékastwí proli ncmocem wnitním a

zewnilním celého tla, klerakby se molily ne-

moci na wodách poznati 1554. Bkp. bibl. we.
XVII. E. 42.

885. Kniha wýkladw na traktát dewátý

slawnélio a wysoce wznešeného lékae Rasisa

k Almansorowi o nemocech a neduzích wšeho

tla ílowíího atd. Od mistra JANA ER-
NÉHO w lékaském uméní muže siowutnéiio

ald. sepsaná z mnohých a rozliných pedních

dobe zkušených lékaských doktoríjw a niistruw

atd. (Na konci) : W auterý ped oišfowáním

Panny Marie, jina Ilromnicemi, léta páné 1480.

W Praze w kolleji Reykow. (tyry listy jsau

pidány z Bertrucia Bononienského roku 1496).

Kniiia Avrn z latinské ei do eské peložena

jest ode mne MIKULÁŠE WRÁNY ,
jina

Adellli, bakaláe, a spolu sauseda pi mst Li-

tomyšli, na žádost slowiílného Jana Zborského,

spolusauseda luléž lékae umlého. Dokonána

šfasln léta pán 1566, w auterý památný mau-

drosti boží . . . Rkp. we. bibl. XVII. E. 25.

121.

886. Kniha lékastwí ženských, 1558 \v 8.

887. Kniha lékastwí w stawu manželském

(ped 1567).

888. Kniha školy Salernilanské o zacho-

wáni dobrého zdrawí, w rkp. we. bibl. XVII.

I). 4. fol. b, r. [Snad z tištného ten opis,

jakž saudil Dobr.]

Jsau to weršíky, obsahující prawidla spisol)u žili

s obšírným wýkladem každého prawidhi. Rkp. ten

obsahuje též recepty rozliných líkw proti wšcli-

jakýiii ncnioccin; ne bez powry onoho w!..u, k. p.

Cedulka dtem pro psolník na hrdle nositi: X
IIABEU f IIEBER f NAII f DAB. f — Tištna

w Oloniaui u Fr. 31ilchlhalera 1584 w 8. pod ti-

tulem : O zachowání dobrého zdrawí. knížka školy

Salernilanské ku králi englickéniu, s wýkhuly Ar-
nolda No^ikomenského, z nowu woprawenými skrze

Jana Curiona a Jakuba Crellia. [Mih hlhaler dle

prednd. ji peložiti dal.) Ilem

aj O w>l)írúní lípiíili prostýrh bylin. Kythniowé

Ollij Kreiiion::l;(h".

bj O mírnosti pokrmu a nápoje též spaní ald. od

Ur. Filipa Melantluna.

c) O spiisohu /iwota zdrawého lidí obecných,

knížka Polyhia - od Andernalui z ecké ei w
liilinskau peložená. A—EE. (Boek).

889. llenik/iu Rancoiria regiment idratci.

Z latiny peložený od ADAMA IIUBERA Z
lllE.SENBAHU. Nazad pidáni jsau versus

scholae Salernilanae. Rhytmy eskými prost wy-
ložení od U. Dan. Ad. z WEI.ESLAWÍNA
1587, w Praze w 12. str. 871. Od Faustina

Procházky wýtah z nho, w Praze 1786 w 8.

wydaný, str. 180.

890. Apoteka domácí^ w kteréž se zaN^irají

a wypisují rozliná lékastwí, snadná k pistro-

jení, proti wšelikým neduhíim tla lidského i

audit jeho od hlawy až do noh wnitním i ze-

wnilním i také nkterým nedostatkm howad-

ským, a jiným wcem k hospodástwí náleže-

jícím, z nmeckého herbáe doktora Petra On-

deje Matbiola sebraná, a nyní w jazyku e-
ském wbec wydaná od D. AD. IIUBERA z

Riesenbachu a M. Dan. Ad. z WELESLA-
WÍNA. Léta pán 1595 w 8. archw Ddd.

Potom w Praze u dd. Welesl. 1602 w 8.

1620 ib.

Jest to wlastn wýtah z welikého herbáe 1596,

od týchž dwau wydaného, od Hnbera z R. uinný
pro chudší lid, kterýž sob welikého herbáe zje-

dnati nemohl.

891. Kniha lékaská o rozliných neduzích

a nemocech z mnohých knih m ybraná a welice

prospšná. Rkp. od r. 1623, w bibl. we. XVII.

E. w 4. na pap. str. 163.

Obsah : a) O nemocech od hlawy až do pat. b)

Lékastwí proti ženským nemocem atd. c) O sy-

ropích i také trancích proti . . neduhm wnitním.

d) O flastích. e) O mastech, f) W asu morním

zpráwa. g) O cukích. h) O nemocech dtinských.

i) Na str. 114 poínají se knížky lékaské o moci

rozliných wod z rozliného koeni wypálených.

Prwní jest o wod pelynkowé, a poslední z Celi-

donie. k) Na str. 133 poínají se Avychwalowáuí

pípraw antydotae (t. antidotaria Nicolai praepositi

Salernitani, kterýž byl žiw w lni pídi XII stol.)

Prwní z tchto lékastwí jest aurea Alexandrina,

jméno mající odtud, že mezi jinými wcmi zlato se

k nmu béo, a že nalezeno jest od mudrce Ale-

xandra de Trallcs. Druhé slowe Adriánm , že od

cis. Hadriana užiwáno bylo. Poslední jest zázwor.

/) Na sir. 1()1 jest pronostika Ippokratesa 1. ped-
vedení sta\Mi nemoci ze znaku, jako potu, moi
atd. m) Registík. Jiný rkp. we. bibl. XVII. G. 9

též n. 23.

c) Marni.

892. Spis, že Mowk mfiže ped morem ujiti,

složený od VVOI.DR. WELENSKÉHO z ílni-

12*
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i

chowa 1531 a wylišténý u Sewerina mladšilio,

w Pinze 1538.

893. Králky sjíis o morowé nemoci od Jana

OKCllOWííKÉlIO, 1552 w 8. W Prosle-

joAv u J. Giiiillieia.

894. LkKÍslwí pednjší a zkiišoná proti

uiorniniii naka/.ení. Z nm. w ja/.vk íeský od

J.W.V I>ITril(íA z Tiirska peložená u Jiíka

Melantiiilia HoiJalowskelio, \v 8. 1557.

895. Krátký wýpis o nemocecli mornih. Od

SEBEST. OKSA sepsaný a wytlaný 15(52.

896. Sedlák powycwiený maje rozmlanwání

s doktorem lékaským, že od morových bolestí

žádného nakažení není. dowozuje, w Praze u

Ji. erného 1582 w 8. Spisowatel jest JAX
B.VKOWSKV (Bacoviensis u Balhina). Wýji-

mek M Tonisow. Chest, str. 170. Post dedi-

cationem : Knéz Jan fará w Bakov.

897. Rozmlanwání o moru : Jestli mor neduh

nakažující, s pedmluwau .JA\A KOCINA
z Kocinelii, \v Praze u Dan. Ad. z Welesl. w
8. 1582.

898. Krátké naníení, kterak se lidé pobožní

>v as moru chowali mají, v Praze u M. Dan.

Ad. z Welesl. >v 8 1582.

899. Barfol. Štcalha z Jisic Gorlického na-

ízeni a zpráwa, jakby se íasu morníiio lidé

tiiowati mli, av Praze u Welesl. we 4. 1598.

900. Knížka o moru od .M. KEPANSKÉHO
Z CHOCN, 1599 w 12.

901. Lékaslwí w tas rány moroAvé duši i

lélu užilené, w Praze u \>elesl. 1599, w now
wydané skrze 31. PROKOPA PAEONIA
sivTNOWSKÉHO, probošta kolleje weliké,

1614 w 8.

902. Traktát o moru od PAWLA SLO-
WACIA, 1600 we 4.

903. Jana Ilerynka O zlém a škodliwém po-

wlí, 1615 >v 8.

904. O rán niorowé paterá zpráwa upímná

k živvolu wtnému každému kesfanu wicímu
prospšná. Skrze kn, JAXA CAMPANUSA,
w Praze u Jana SlriI)rského we 4. 1617.

905. Wíla Jakše zpráwa o moru w 8. (Index).

d) Porodnicticí (babictwi).

906. Knížka polšiledlná wšechnm téholným

a rudiciin manželkám, w íeský jazyk peložená

a wjdaiiá u Jiíka Melantricha z Awenlinu 1567
>v 8. sir. 151.

Jest lo Tomáše Giinthera nawe<h'ní ku kesfan-
skému rliowání .-<c Ithotných ped porodem, pi
porodil, a po porodu: kUiiiiiž JIl\í UYIL\h, ni-
S(an Sirakoiiirký do tcšliny peložil.

907. Hnžowá zahrádka žen plodných o po-

íelí, piiosobeni, zplozeni, složení a rozeni Mo-
wka ald. W Praze 1576 (w Museum) 1577
u Ji. Jakobea Daického w 8. arch A— W.

Opt 1581. Spisowalel její jesl Malauš Wolkn-
ber«:er.

90S. Kniha lékaslwí mnohých >v slawu man-
želskéuí potebných thotných žen, a porodných

bab Iliioieiiiiá zahrádka. Doktor liuc/inriiis lie-

s///í, léka nkdy mstský w Frankfurtu §. Lé-

kaslwí ženská. Doklor Jan huba. §. O taj-

nostech ženských , Alberliis WcHUý. §. O
nebezpených pipadnostech thotných žen.

Ltiíiiríli Boiiatiolus. §. O chowání dlí, doklor

Bartolomj Merliiiger. (Na konci) 1558 "wy-

lišlno \v ilolomauci u Jana Giinthera w 8.

mal. 140 list. Pak w Ilolomauci skrze ddice
aiilichlhalerowy 1597 w 8. mal. 131 listu, s

rytinami na dew.
INápis má nkterá slowa erná, nkterá erwená.

Po druhé laniže u Jana ílilchtálera IG09 w mal.

8. listii 81 skrze Matau.^e Bezinu iniprcs.^ora.

e) Koské lékasticí.

909. Knížka užileíná proli všelikým nemo-
cem, Avadám, wášnim i jiným koským nedo-

slatkiím ald. podlé které knihy p. Jan Šembera

ernohorský z Boskowic ald. kom swýni po-

máhali dáwal, »• Praze u J, Nijrrina 1608 w
8. 100 list. Koské lékaslwí 1564 w 8,

910. Zpráwa o dobylku koském, sepsaná

slatecným ryt. JAXEM DOBUEXSKÝiM od

r. 1550 až do 1580. Tiši. z rkp. w as.
mus. 1843 str. 499.

911. Z Wlasime Hynek. Apateka koská na

ti díly rozdlená ald. od Hynka z Wlašim
na Jemnici, Dolní Slatin, Skalici a hrad Bi-

tow, cis. raddy. — Psaná od JIÍKA ADAL-
BERTA LAGOXIDES 1615 na hrad Bilow
(Vellau). Rkp. fol. (Boek). Jiný rkp. we. bibl.

(Bibl. Kinsk. F. 2. 309J kdež slojí datum : 3

Jul. 1650. (?)

912. Knihy koských lékarsfwi pepsané uroz.

a slaleínému rytíi p. Pelrowi 31ilrowskémn z

Nemysle a na Jelichowicích. Pán bli rac jich

Jeho Statenosti dáli w dobrém zdrawi nžíwali

1. 1617 ode mne Pe/ra Weykharta z Kar-

nowa. Rkp. we 4. list 160 a stran 74 na pap.

Nyní u Ex. p. hrab. Mitrowského, praesidcnta zemsk.
práw. Na li.stu 1. koské lékastwí z nuiohých ji-

ných wyhrané a |)epsané a zku.šené : O znamení
dobrého kon; o .srsti a spsobu koském; ohyzda
na konícli ; nauení ryriitái ; lékastwí, který ku
by se wyplecil a neb jinak urazil, že by mu od

toho plece schlo ; kterému koni roh w hromadu
jde; který kii se za.šlapí

;
proti krticíni; proti

uchwácení kon; pro raupy neb erwy w žiwol
;

l)ro zájem koní; na podzuliek lékastwí; pro od-
ražení jádra, když se kíi odrazí atd. Od listu 160
jest sebrání w nm. ei o též wci. |Je.št také

žehnáním léí nkteré nedidiy, k. p. pro wzleklinu

clowku nebo howadu : Napiš nii chlrb tato slowa

a dej po dewl riní lomu což pes zkausal, f Yron

\ Kyron \ Kyryon f Hafan f Knpnnado f streben. t
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I. P R Á W N I C T W I.

a) ád saudní.

913. Zízeni o komorním Iieilmanskem adwor-

ském saudu ; actiini \v Pra/.e tu stedu ped

božím na nebe >vslaiipením we 4, 1534.

914. Novvé zízení o wyzdwižení desk zem-

ských pohoelýcli w 8. 1541. Též u Sewerina

Mladšího we 4. 1542.

bj Zzcm zemské,

a) C e s k é.

915. Zízení zemská Ferd. I (na koncij

:

wylištna a dokonána jsau tato práwa a zí-

zení zemská w Stare'm m. Pražském 1530 ii

Pawla Sewerina we 4.

Exempht u Schonhcrra. P. Kopilar uwádí 1534

we 4. Tonisa uwádí wýjimek z wyd. od r. 1538

w Chest, str. 143.

916. Práwa a zízení zemská králowstwí

eského. (Ku konci :) Tato práwa . . . dokonána

a wytišlna jsau nákladem pana Wolricha z

Prostiboe *) a na Lochowicích . . . skrze Jana

Kosoského z Kosoie 1. p. 1550 fol. Ped-

mluwa Woldiclia Humpolce z Prostiboe 1 list.

Wýsada na 10 let od Ferd. I, aby nikdo jiný

krom téhož Wold. z Prostib. tch práw ne-

tiskl, pro práci, kterauž pi naprawowání práw

lch ml (od r. 1548) a ostatek listw 219

mimo Registrum 58 list.

Tohoto wydání prwní tisk má titul bez rámce,

zadu jedno registrum, a ku konci eského hva

;

druhý tisk má na tchto 58 listech dwe registra,

ku konci znak Jana z Kosoe, a titul jest w ozdob-
ném rámci. Wii!)ec twero rozdílné Avydání bylo

téhož roku. Potom 1j64, 1565, 1579, 1594 w
Brné 1701.

917. Práv>M a zízeni zemská král. eského

(wýtah z welikých 1550 Ferd, I) od Krist, z

Koldína w Praze w 12. 1583 archíi Ff. u Ji-

íka Nigrina.

918. Práwa a zízení zemská králowstwí

eského. Léta MDLXiiij. (1564) (Ped rejstí-

kem :) Tato práwa a zízení zemská králowstwí

eského dokonána a wytištna jsau nákladem

urozeného a stateného rytíe pana Wolfa z

Wesowic na Daubrawské Hoe, Teplící a Krupce

atd. J. M. C. raddy, najwyššího písae w krá-

lowstwí eském a praes^identa w zízené ko-

moe w témž králowstwí eském. (Na konci) :

Wytištno w Starém m. Pražském u Jiika Me-

lantricha z Avenlinu w stedu po slli sw. Jana,

jinak XXX dne msíce Srpna I. p. 1 ;>G4 we foi 6

stránek nápisu, erbu, pipíšu králi Maximiiianowi,

1) Rytí eský, mfstopísa králowstwí eského,
wydal tato práwa s powolením krále Ferd.

jakž dí Balbin.

obrazu saudu zemského-, textu 493 sir., rej-

stíka 57 stránek.

Po druhé s lýmž nápisem u Dan. Ad. z Wele-

slawína 1594 s regist. auplným. IVa jehož poátkii

stojí, že jest sebraný od S. z O. (t. Sixla z Olters-

dorfu) na konci pak písmena 1. p. 1594 D. A. z

W. (t. Daniel Adam z Weleslawína. W pípisu

])rawí pkné o proinnnosli wsech we swt wcí,
tak také práw, že tato práwa na rozkaz Ferd. 1

od jeho syna arciwéwody Ferdinanda s jistým

potem od stawíiw tohoto králowstwí s plnau nicrí

k lomu wolenýin w jislý ád a spiiíob uwedena
byla, a lálo práwa Wolf z Wesowic na swuj ná-

klad w>(laje cis. Maximilianu obtowal. Ze on sám
nejwtší podíl na sebrání jich ml. to zjewno. a

Bid!)in dokládá, že jsau od nho spoádána s zw;á-

šmí pilností, bystrým saiidem, a s welikau w prá-

wícb zbhlostí. Do nm. je peložil Slurba Ka-
danský 1617.

919. Arlikulowé práw a zízeni zemského

léta p. 1569 w píní 8.

920. Jafet Jan. O stupních pátelslwí krew-

ního i píbuzného, okolo r. 1590— 1600 psaná

kniha, již sám spisowatel pipomíná w pf-ed-

mluw na Me GoliášQw. Dedikowána jest otci

t. biskupu Jednoty bratru Jakubowi Narcissowi.

[Rkp. u p. Boka.] Arbor consanguinitalis lat.

et bob. 1 list. Rkp. XVI stol. (u Boka).

921. Kratiké summowoí sebrání zízení zem-

ského wšech arlikuliiw od A I. až do Z IIII.

králowstwí tohoto eského. Rkp. perg. 1614

\v Museum num. 979.

922. Knížka zawírající pokuty zízením zem-

ským w now wydaným obsažené. Wyd. w
Starém mst Pražském. G. iiij (w Museum).

(i) 31 o r a w s k é. ^)

923. Zízení markrabstwi morawského, o

saudu zemském, kteréž jest uinno w Znojm
léta 1535 w 12. (Ku konci:) Wytištno.. in

monte Liliorum. Nákladem . . . Otmara z Nepo-

muku. W Olomúci r. 1545, 1546, 1562. Item

rkp. nejstaršího zízení m. m. 1520 (Boek).

924. Zízení zemská markrabstwí morawského,

w Praze u Jana Hada w 8. 1544, w Olom.

u J. Handle 1604 we 4.

925. Práwa a zízení markrabstwí moraw-

ského 1545 Ave 4. Též w Holomauci u Jana

Giinthera 1562 we 4. a tamže u Handle 1604

we 4. W rkp. w Hoowicich w fol. a we 4.

Jiný rkp. Práwa morawská fol. we 4. wáz. tamže.

926. Akta snmowni w markrabstwí moraw-
ském r. 1490—1534. Rkp. fol. sauwký. Též

zízeni neb sneseni snmowni markrab. mor. od

r. 1493-1599. Rkp. fol. (ii p. Boka).

1) W archivu Smeanskén> nalézá se Avýboruá

sbírka práw marawských, w rukopisech et-
ných.
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y) Slezské.

927. Zizeni zemské kníželshvi Opolskélio

a Ratiboského i jinýili kiajw k ním piislu-

šejicich, Mvlištno ^v lloloinaiifi u .lana Giin-

thera 1562 we 4. Podruhé w Nysy u I<!:n.

1671 >ve 4. Rk]). z lištného, >v íMus. 787.

928. Ziizeni Tošinské 15T3.

929. Príi>va a zízeni zemské kníželslwi T-
šínského, >v Holomauci skrze ddioc iMíkiilha-

lerowy 1592 \ve 4. Též ikp. w .Museum we 4.

num. 785, 786.

c) Práira méslshá.

930. Práira mstská (následuje druliý lilul):

Knihy mslskýcli pr;i\v Slarého msta Pražského

a jiných msl kiálowslwi teskéiio wcdlé grnn-

townih isaie .Insliníana knih, obecných sta-

rých králce sebrané, na esko wyložené od

BRIKCÍilO Z I.ICsíKA fol. 1536. (Na kon-

ci:) Hoc opus juris impressum ín Liloniyšl per

Alex. Piznonsem. ílcnsc Aprilí anno míllesímo

quíngeniesíuu) X.WVI.
J.-iiiu lo pruní piáwa ni.^tská. Pipínl je A\y(Ia-

walel Brvkií z Lic^ka Fordinandowi I. Ten piípis

jest s litideni ^e^^\en lištnvm. jiné j)ri|)sání jest

.s erným lilulein riirkiiiistni a radd Star. msta
Pražského. Datum tohoto jest w pondlí po nowém
lét, onoho feria sexta post festiim Trinilatis 1536.

Pro tu knihu (dí Stránský), že nkde od zemského
zízení odstupowati se widla. mnohé nesnadnní
se povstalo na snmíeh zemských, až pak zlep-
šená a uritjší nejprwé Maximilianu (1569), potom
jeho synu Rudolfowi (1579j od msl po<lána, a ná-
lezem snmu. |)ak pohvrzením kráiowským moeí
širší opatena hýla; a lo jsau : Práwa mstská krá-
lowslwí eského. (\a nápisu pode Iwem eskvni):
Anno Domini .MDLXMX (1579). (Na konri): >Vy-
tištno \v Starém mst Pražském u .liiího Melan-
trirha z Awentínu a !\l. Daniele Adama z M elesla-

wína. Léta pán MDkWlX. Pipiš risari HudolCoui
II od |mfktni.-tra a raddy Starého msta Pražského
3 listy fol. I'otom pednduwa mistra Pawla Kri-

stiána 7. Koldína, kanrlée Star. msta Pražského,
a poádek titniuw práua mstského, spolu také ti
listy s nápisem a rytinau saudu zenisk. wšeho ped
textem 8 list ; text listu 226, recislrum 60 lislíi

wše we fol. W |>ednilu\v prawí Koldín : Jak we-
likau prací a snažností tálo práwa mstská král.

eského, od lidí rozumnýrh a w práwíih zhhiýcii
sepsaná, a w jistý poádek uwedeiiá. polom s ja-
kau tžkostí, a jak w prodluženém asu, k wyti-
sknutí podána jsau, o lom není potihí mnoho
psáti. .Nho kdež se má co platného a prospšného
wšeni wííher wydati, to bez práre nikdá nepichází,
a pijíti nikoli nenuiže.. ehož jsau pedkowé naši
i nkteí z nás, w<še nežli pe léty padesáti, lak
jakž snmowní snesení ukazují, žádostiwi byli. a
na mnrdn'< h sniních o snažn praeowali a pi-
pom..iaIi. toho jsnu- hohdá ke wsenui dobrému sta-
wu našeho mstského dokali, a práwa mstská
král. esk. wšeehnrn wiihec wvdaná spatili. Za-
íná wšeohernjm pojednáním : ",0 sprawedlnosti a
práwu wííher, od ehož Jepnv ku práwu konšel-
skému ald. pistupuje. eština wýhorná, jadrná i

zetedlná. .Nowjši wydáni pod nápisem : Práwa

mstská králowstwí eského a markrabslwí mo-
rawského 1701 w Brn u Fr. I<ín. Sinapi fol. str.

nápis ald. 26. text 452. rejst. 12.S. Pipiš Cis.

l.eop. I od raddy Brnnské, pak jako w pedešlém
wydáni wš.rko. Též w Praze 1755 fol. práwa
mstská král. eského ald.

931, Zízeni krále J. M. o posndnéin we 4.

1546.

932. JANA STRAKOMCKÉIU) Wýklad
na Donala o práwách. 1. p. 1547. Rkp. ^^ e.
bihl. WII. C. 24. fol. Icf. 11. 88.1

933 Práwa niéslská králowsl>>í eského w
králkau siimniu nwedeiiá skrze mistra 1*A\VLA
KRISTIÁNA Z KOM)í.\A a na Marlínicich,

kanclée Slar. m. Pražského. Rkp. wc. bihl.

XVII. 4. 39. fol. b. r. Tištna w Praze u .lir.

Nigina 1579 w 12.

Znowu A>} tisknutá a na mnohých místech opra-
wená 15S2 w H. Pipiš císai Hudolfowi od purk-
mistra a raddy St. m. Praž. 1579; pak pipiš Bu-
rianu Trkowi z kipy ald. podkomoímu král. e-
ského od Pawia Kristiána z K(ddína na Martiiiicích

dán 1582 25 Ledna, pak pedmluwa |)od datum
1579 2 Záí. Poádek lituluw práwa mstského, a

wýstraha od .liíka Nisirina jinak erného, t. že wý-
sadu má I. p. 1581, w pálek po památce sletí sw.
.lana sol) udlenau. aby nikdo jiný tch práw ne-
tiskl, než on, wšeho toho 18 listíi, samých práw
195 list, reííisl. 22 lisly. (Na koncij) >Vytištno
w Starém nisl Pražskéni u Jiíka erného léta

MDLWXII (15S2). Pipojeny jsau: Pokuty práwy
mstskými obsažené, a w jisty poádek uwedené
skrze Jana Krist, z Koldína. list 5. Poslední list

zwlášlní má s jedné strany Motto (sw. Pawla k
Tím.) , na druhé stran štít Koldína. Potom wydáno
1583 (Cat. Pele.) 1691, pak od J. F. z AVrhy wý-
tah |)ráw mstských král. eského. W Praze 1691,
1700. Pidána: lirálká ohsažilcdlnosl proeessn prá-
wního. Opt w Praze n Jos. Ant. Silharta 1725w8.

934. Pokuty práwy mstskými obsažené, w
Praze n Nigrina w 8. 1582.

935. Práwa mstská král. eského a mar-

krabslwí niorawskéiio, w Brn u Fr. Ign. Sy-
napí fol. 1601.

936. Wýlah z práw mstských. Rkp. w Mtis.

824.

937. O mezcch, branicecb, sandu a rozepi

mezní i prisln.šenslwí jich w králowstwí eském
od JAK. MENŠÍKA Z MEXŠTEINA na Mo-
kropsech a Wonoklasech ald. W Pr, w ímpressí

Sumanské 1600 w 8. Balbin prawí, že za jeho

asu práwníci tu knihu chwálili. Wýjimek z té

knihy jesl w Chest. Tomsow na str. 195—
202. Rkp. z tištného jest w bib. we. XVIf.

II. 7. b. r. w 8.

938. Srownání práw mstských, novel a zi"í-

zení zemských dle abecedy. Rkp. bihl. we.
XVII. C. 1.3. xMus. rkp. 722.

d) Práica Déwinská.

939. Extrakt blawnjších a pednjších arií-

kulw z práw saskf/ch a nebo Magdeburských

J. M. C. .Maximilianu II podaný od Liloin-
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ických i jiiiý<'li mesf lýcliž práw nžíwajících

13 Února r. 1571. Rkp. fol. lislíi 29. (Píi-

pojeno:) Srowiiáiií práw Pražskýcii s práwy

iMagdeburskými 6 lislu, (.jenž se slalo na po-

ruení Max. II a radilo k zrušení lech cizicli

práw). W mus. rkp. 735.

c) Natz-eni rozliná.

940. W r. 1547 od depulowaných stawu

i-ád služebníku, nádenník a emeslníku wybo-

towen a wlk-n do desk zemských lit. D. 16.

941. Slaluta k hašení ohn p. wACSL.
IIAUGWICEM z Biskupic a na Litomyšli slwr-

zené r. 1564. as. mus. 1844 str. 602 (za-

slal prof. Stárek.)

942. J. M. C. instrukcí a nowé naízení o

wybíráni . . posudního w mstech w král. e-
ském, w Praze u Melantr. 1567 we 4. list 7.

943. Naízení král. imprcssoriim 1567. Bkp,

bibl. Ave. XVII. A. 23.

944. Artikulowé poádku pasíského Star.

m. Pražííkého 1586 perg. rkp. \v Mus.

945. Jeho Milosti Himského císae, uherského

a eského ald. krále atd. Naízení a usazení, jaký

ád pi tomto sjezdu a J. M. Cis. dworu nyní

i napotom w mstech Pražských ode wšech dr-

žán a zachowán býti má, 1570 we 4. 1 1 list.

Naízení policejské bez udání tiskárny, fllandat

od 8 Února 1570.

946. Akta r. 1571 \v píin zapowzených

knih u knihkupc Pražských. Z rkp. tištno w
Mus. as. 1833 str. 375.

947. Naízení cis. Maximiliana o dani z winic

Fol. 1573.

948. Císae ímského, uherského a eského

atd. krále atd. J. M. atd. Naízení mezi eme-
slníky a níiterými jinými obchodníky s strany

drahot w tomto králowstwí eském, podlé kte-

réhož se jcdenkaždý zachowáwati powinen bude,

ponauc od pondliho po sw. Jlalauši I. 1578,

wytišt. w St. m. Pražském u Jiího Melantricha

z Awentínn, Fol. 13 listu.

949. Císae Himského, uherského a eského
krále atd. (Rudolfa II) J. M. ád a ustanoweni,

jakby se napotom w mstech Pražských s strany

jistých a w témž ádu ze jména obsažených ar-

tikuluw jcdenkaždý chowali ml, I. 1598. Nowé
wydání 1. 1601 ol. 7 list.

950. Nejjasnjšího a nejnepemoženjšího kní-

;žete a p. pana Rudolfa druhého atd. Pána našeho

nejmilostiwéjší (sic) s stawy králowstwí eského
naízený ád, jak se emeslnici, handléi a ob-

chodníci i jcdenkaždý jiný w prodajích a ku-

powáni wšelijakých wcí, nicmén i w placení

eledí nádenni w témž král. eském chowali

má, wyllaeno w St. m. Pražském w impressí

Šumanské 1605 fol. 21 list.

951. Instrukcí J. M. C. purkmistra n radd

St. m. Pr. pi obnowení raddy 1. 1608 w pon-

dlí den památky sw. Jiljí opata 1 dne nis.

Záí dána s. a. (saec. XVII) fol. rkp. we. bib.

XV. C. 15. num. 1. fol. 28—30.
952. Instrukcí Janowi Albrechtu z Trnce,

richtáí w Starém m. Pražském, od krále Ma-

tiáše. Rkp. 1617, w bibl. hrab. Mitrowského.

953. Prawidlo konšelské w daru nowého léta

1620 presentowané pánm msta Jarome rad-

ním skrze rytíe Jindicha Ottu z Losu, krá-

lowé ccské mst wnných podkomoího. An-

dreas Fryšladský, primas msta Jarome, daruje.

W Hradci nad Labem u M. Kleinwechlra.

P Mineo ic ní,

954. Zízení Jeho Milosti Ferdinanda ím-
ského, uherského a eského atd. Now o min-

cech w králowstwí eském, markrabstwí mo-
rawském , knížetstwí slezském a markrabstwí

Horních a Dolních Lužic wuobec wydané a >vy-

hlášené léta božího 1561. Pitom jsau proti

eské minci zlaté i stíbrné cizí mince, jakby

w swé hodnosti brány býti mly, walwowány,

w Praze u Jiíka Melantricha z Awentínn fol.

léž 1577 w^ Praze u Mích. Petrle.

955. Jeho Milosti císae ímského, uherského

a eského krále Rudolfa II mandát a naízení

s strany mince, která w králowstwí eském a

zemích k nmu pináležejících, podlé snmo-
wního w pondlí po hromnicích léta tohoto 1577

na hrad Pražském wyhlášeného snesení, jíti, a

která podlé wymeného asu a terminu, totiž

po swatém Martinu brána býti nemá, wytištno

na Nowém mst Pražském u Michala Petrle,

na široké ulici, w píbytku Brikcího Zwonae.

léta 1577 we 4. A—V.

Jsau samé rytiny penz berných a nebornýcii. a

tudy k známosti penz spis didežitý. Jiný mandát

o mince od v. 1588, jak pijímány a wydáwány
býti mají w echách a piwticných zemích, ob-

nowen r. 1593 tiskem.

g^ Horní.

956. Smluwa krále J. M. s stawy tohoto

králowstwí o kowy uinna na hrad Pražském

w pondlí po nedli Kwtné léta božího 1534

(wíz práwa a ziz. zem 1550 X. XIX). Tato

smhiuwa mezi Fcrd. I a stawy králowstwí e-
ského rozdílná jest od sndauwy mezi Maximi-

lianem II, a lýmiž stawy r. 1575.

957. Narownáuí o hory a kowy, léž jich

pawowání w králowstwí eském, kteréž se od

slavvné pamti J. M. C. Max. III spolu s stawy

léhož králowstwí w létu 1575, 18 dne Zái

na hrad Pražskénv stalo, a wbec publikowáno

bylo.

>Viz piáw. a zíz. 1594, tž oI)nowcné pr. a zíz.
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1627. Thož r. se siiilainvnii Sw.Ttowác.-ilnwskiiu

zwlášié w impre.'!sí Šiimanské fol. 32 listu. KUp. w
bibl. we. XVII. 1). 24 lol.

959. Jon Hyitcoiiiiis: Jiis nioiilaiuím rogale

i. e. Wenceslai rogis II, w néni. a csKem pro-

loženi, jež Joliaiiiifs Hyiu-uiiius radd nu'.<;ta

Jíhlawy wénowal r. 1589. Preio/.oni z druhé

polowice wkii XVI ii docela rozdílné od píe-

loženi Sewerina notáe r. 1505. Rkp. ozdobný

r. 1539 fol. (Boek).

959. Císae HudolFa II ád horní \v íeském

i nm. jazyku. Ukp. w knihown Furslonbcrské

uwádí Pekel >v I. wydání swé Geschichle der

Bóhmen sir. 646.

h) Manská.

960. Manské dsky biskupslwí Olomauckého

Vf Kromíží. Poínají rokem 1536 takto: Léta

pán 1536, >ve ilwrtek po božím wstaupení

drzán jest saud lenní w Kromíži atd.

961. Práva mdiishá. léta páua našeho Jesu

Krista syna božíiio 1538. Tlaeny jsau tyto

knihy w slawném mst Olomauci skrze Jana

Oliwetského z Hemani. Nákladem . . . Staníslawa

(Turza) biskupa Olomuckého atd. kapitol 52.

(Pipojeno) : Práwa zemská, na kteráž se práwa

manská wztaiiuji, W Litomyšli 1538 u Ale-

xandra fol.

Erb biskupa Turza je.-;t i pi druhém spisu, ano
i |iropo\védi z pí.'*iua s\v. atd. z chož palmo, že

u tho/ liskae llaen jest. ale ne celý, anohrž \v

Litomyšli u Alexandra IMzenského, ^v.^e nákiadi-m

biskupa Turza. A\ knihown Rejhradské jest rkp.

z XVI století fol. táž .sama práwa manská biskup-
stwí Olomauckého obsahující. Pnn Ccrroni má je

w rkp. jednowékém s ti.šlenými (Zlob.)

962. Práwa ili zízení medaská jinak le-

šacká a brfaská, brtr.ická — rozliná se zacho-

vala. Nejdiiležiljší z nich saudi p. Boek býti

msta Litomyšle r. 1578 a Walašské Mezíe
i wku XVI. Rkp. (Boek).

963. Práwa manuw a mlynáw kláštera Te-
bického, od opata 3Iatiáše potwrzená. Rkp. z

XVI století fol, w knihown Rejhradské.

O Sedlská.

964. Floriana Griespeha z Griespachu ád
sediský, ili arlikulowé saudní r. 1588. Tišt.

as. mus. 1635 II. 153.

965. Práwa borenská — winnýcb bor Di-

wáckých na Moruwe z XVI wku rkp. fol.

966. Polwrzeiií práw borenských, též ízení

88 pi horách >vjas-hradních atd. msta Stráž-

nice r 1611. Rkp. fol. 12 listu (Boek).

/{) Wijsady a swohody,

967. Zízení privilejrií koruny a králowgtwi
eského. Rkp. od Malmiie z Chliimanr. 1501

zhotowený, >v r. 1608 psaný a swázaný we
4. s piedmluwau ku králi Wladislawu.

968. Registrum na privilegia králowstwí e-
ského. Rk|). pap. we 4. též we fol. w Museum.

969. Pamli o iMoraw welmi potebné n-
které staré privilegia. Tež kniha Towaowská
Rkp. w bibl. Rejhradské.

970. Obdarowání a privilegia markrabstwí

morawského w opiších a peložení z lat. ei.
Rkp. XVI. fol. [Jeden rkp. w Cerronských

;

dridiý u p. Boka].

971. Tito wýpisowé z privilegií krále J. M.

a králowstwi eského z origiuáluw pepsáni,

skorrigowáni a wyízeni jsau z zwlášlníbo J. 31. krá-

lowské a slawu panského a rytíského snmow-
ních poruení skrze nás: Ladislawa Popela z

Lobkowic na Chlumci, krále J. M. dworu w
králowstwi eském maršálka , Jana mladšího z

Waldšteina na Tonice, Ludwíka Bezdrnžického

z Kolowrat na Buštbrad, krále J. M. Novvého

ni. Pražského heitmana , Petra Bechyni z Lažan

na Pitin , Sigmunda Robmhappa z Suché na

Pažow s podepsáním rukau našich, léta bož.

1547, w auterý po sw. Mariin (vv. Pelcel

Vorberichl zu Karl IV I. Th. S. 8).

972. ^^'ýsadní list poádku pekaského w
Dok/.ich (Ilirschberg) od r. 1585, Z rkp. perg.

tištno w Oas. mus. 1840 str. 160. Od Karla

Brantla c. k. ceslowního tamže,

973. Swobody a zízení zemská markrab-

stwí morawského. Pepsáno z rkp. od r. 1592.

Rkp. Mus,

974. Inventá wšech privilegií kiálowstwí

eského, kteréž na Karlštein jsau a léta 1598
inventowány byly.

Jeden rkp. uwádí Pele. jm Vorbcr. zu Karl IV.

str. 9. Jiný nachází se w Zilavvc pi gymnas.

975. Wýsady university Pražské, w jaz. e-
ském od r. 1501— 1614, w pozdjších pe-
pisech. Incip. Exscriplum ex cbartaceo codice,

coeplo a. 1545, dein per plures continualo,

qui asservalur apud Clar. D. Zeberer Cancellarium

Novo-Urbensem s. a. (saec. XVIII) fol. Rkp.

we. bibl. XV, A. 1. p. 50 sq.

976. Nauení z saudu ili od práwa wyššího

msta Brna (Rcchtsbelebrungen) mstm k témuž

práwu se pihlašujícím od r. 1471 až do 1616
rkp. fol. (w arch. Brnnském).

977. Registrum wšelijakých lislfiw, privilegií,

majeslalvv a obdarowání cis. a král. eských,

item smliiw rozliných w píin statkuw, ddin

na pány ze Šwamberka se wztahujicích, w po-

ádek uwedeno skrze Wácsl. Bezana 1616,

pepsáno 1617. Rkp. w bibl. we. XVII. L.

14. Rkp. Mus. 731—2, z nm. pel. num. 733, •

978. Instrukcí krále eského na weliké zleh-
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cení o wšecky swobody wydaiiá , w Praze

u Samuele Adama z Weleslawína 1618 we 4.

979. Kli do práw králowslwí eského Ms.

we 4. (u hrab. Milrowského.)

O Simmj a jednáni stúlní.

a) e s k é.

a) We sbirkiich.

980. U zemských desk sbírka jest snmu
wšech od r. 1541, až do 1805.

981. VVýfahowé ze snmuvv zemských e-
ských, to jest králowslwí eského, bez titul.

Z zaátku: Poslaupnost knížat a králw eských,

kteíž dsky zemské uwedli, pak wšeclino ostatní

samí wýtahowé snmští , fol. ternionw 58.

rkp. z bibl. hrab. Gianini w bibl. Wíd. (Zlob.)

982. W kwaternu pamtním wýpisw er-
weném 1. 1543 we lwrtek po penesení sw.

Wácslawa sub lit. H. 23. Páni a wládyky swo-

lili : non obligari Iglavienses staré in judiciis

Bohemiae regni. Nalézá se w swazku, kdež

jest rationarium temporum Balbini, w rukau p.

Pubiky. P. Candidus a s. Theresia in Boh. doct.

toho na 80 archu poítá, ale jsau mezi tím také

jiné wci. (Zlob.)

983. Extrakt ze wšech snmíi král. eského
od I. 1542—1615. Rkp. we 4. w Hoowické
knihown.

984. U p. Brožowského z Prawoslaw a)

Snmy stawu král. esk. od r. 1440 do 1598.

Rkp. we 4. b) Wýlah snmQw od r. 1529 do

1600. Rkp. fol. c) Snmy rkp. 1541—1590,
w archiv, univ.

b) Po rzmi.

985. Akti. a kopie nkterých psaní , listíi

poselacích, instrukcí, proposicí, resolucí, posel-

stwí ald. mezi J. M. Cis. Rudolfem II . . . a

mezi J. M. K. p. Matiášem II, králem uhers.

w píin lidu wojenského Passowského pro-

šlých, w Star. m. Praž. u Janoty Bohuckého
1611 we 4. (stran 155).

986. Wiléma Dyruxa wýtah snmftw a sjez-

duw král. eského od r. 644 až do r. 1611.
Rkp. Mus. 761, 762. Item od r. 644 až do
1561 dwa exempláe we 4. Rkp. Mus. 809,
810.

987. Poádek snmfi w Praze držených od

r. 1585— 1730. Rkp. we. bibl, fol. XVII.

A. 21.

988. Wýlahy snmu eských od r. 1529—
1606. Item registrum wšech snmuw eských
od r. 722—1606. Rkp. z poátku XVII stol.

we 4. (Boek).

989. Snmy králowstwí eského o nábožen-

slwí 1527—75, rkp. w Olomuc. bibl. (Boek).

990. W r. 1527 snm obecný o sw. Alž-

bt, w 23 artikulích. Rkp. (bibl. Lobk.)

991. W r. 1528 a) Dne 19 Máje snm
stawíi pod obojí we weliké kolleji (w. Wel.

kal.) b) Snm obecný od swátku sw. Bartolo-

mje až do sw. AVácsl., kdež 29 artikulu za-

weno. Rkp. (bibl. Lobk.) c) O sw. Lucii snm
obecný z 22 artik. Rkp. (bibl. Lobk.) Sem ná-

ležejí dj Lislowé Ferdinanda krále eského k

slawiím s odpowdí jejich we 4. Index, e)

Bern, která Ferdinandowi za krále zwolenému

dána byla. Rkp. we. bibl. XVlI. A. 5.

992. W r. 1529 a) Snm w Budjowicich

we twrlek po sw. Oswaldu (5 Srpna), kdež

administrátor pod obojí wypow(lín. Rkp. (^bib.

Lob.) b) W nedli na nebewzetí p. Marie (13

Srpna) w Praze sjezd držán o wcecii nábo-

ženstwí. Rkp. Pitom c) Snesení knží pod obojí

od r. 1529, w rkp. (bib. Lob.) dJ Snm na

sw. Františka držán na hrad Pražském o po-

moc Wídni obležené, 29 artik. Rkp. e) Snm
o sw. Lucii držený w rkp. ml p. radda dwor-

ský z Rosenthalu.

993. W r. 1530 a) O sw. Matji na hrad

Pražsk. snm obecný, kdež 2 1 artik. sneseno.

Rkp. b) Snm wšech tí stawií pod obojí na

hrad Pražském w nedli po sw. Trojici 14

artik. Rkp.

994. W r. 1531 a) To pondlí po prwní

nedli po weliké noci snm obecný, 40 artik.

Rkp. b) W aulerý po rozeslání sw. apoštol

w Budjowicich král se stawy 14 artik. usta-

nowil. Rkp. c) Prwní nedli po sw. Trojici

(14 Února) stawowé podobojí \xe welké kolleji

sjezd drželi, kdež mezi jiným uslanoweno, aby

nikdo ani panského ani rytískélio stawu pod-

daného swého z umní, na nž se oddal, ne-

strhowal. Rkp. K tomu náleží: d) Swolení wšech

3 staw pod obojí w 10 odsláwkách. Rkp. e)

Oznámení far, z nichž knží pod jednán wy-

hoštni jsau. Rkp. f) Prosba od strany pod je-

dnau podaná králi za píinau sjezdu sírany pod

obojí w prwní nedli po sw. Trojici, Rkp. g)

1 1 erwna na snmu uwedeno jest komorní,

dworní lenní práwo. Tištno.

995. W r. 1532 Na sw. Filippa a Jakuba

snm obec. na hrad Pražském držán u pí-

tomnosti krále, obsahující 14 artik. tištn w
Praze u Paw, Oliwetského we 4. (Rkp. téhož

snmu zawírá 24 artik. w Lob. knih.)

996. W r. 1533 a) Skrze nebezpeenstwí

na toto králowslwí odpowdníky a jinými škdci

uwedené, z pedešlých snm a ze starých i

nowých zízení zemských proti takowým oso-

bám wydaných lánk 21 wytaženo a tiskem

wydáno. b) Arlikulowé snmu králowslwí e-
ského a mezi legaci Basilejského sboru 1533.



186 ODDELKM IV. 1526—1620.

c) Artikiilowe i slarolio i nowlio z.izeni i i

predišlych snémriw wybriini, wyt. w Pra/.e Pa-

wel Swerin >v páU-k po rozeshiní apošlohiw

božili >ve 4. 1533.

997. W r. 1531 a) Dnihe pondlí w posté

(2 BÍTZiia) na liratl Pra/.sk. siiiuein ohociiýni

daíi z obiii, piwa, dobytka a koní powolena,

nowoktncft netrpli uzaweno, a porownání

o hory s Ferd. 1 sjednáno (w. Welesl. kal.

str. 122) lišt. w Praze >ve 4. 1534. b) W
nedli po sw. Jíim sjezd strany pod oboji >v

kolleji wlke, kdež konsisto obnowena. Hkp.

c) W pondlí po druhé nedli postní snm na

hrad Praž.skéin rkp. (\v. W\'\. kal. str. 121).

998. W r.'l537. a) W pondlí po pene-
sení sw. Wácslawa, 5 Bezna snm obecný,

o kaupi Brandeysa od Konráda Krajie z Kra-

jek, 16 ariik. mimo jiných 13, o kler ješt

jednáno býti mlo. Rkp. bj Artikniowe snmu
obecného w pondlí po nedli Oculi, w Praze

Kososký 1537 we 4. c) Dwojí odpowd sta-

wm pod obojí ze sírany náboženslwí, jedna

WC stedu po božím tle, druhá >v erwnu rkp.

999. W r. 1538 a) Na den sw. Vincence

snm obecný na hrad Pražskem o pomoc králi

na Turka. Hkp. b) ^^ ypsán snm na stedu po

druhé nedli postní, odložen pak na pondlí po

prowodní nedli, kdež 20 arIik. uzaweno. \\k\>.

c) We stedu po sw. ^^'awinci u pítomnosti

krále snémowáno na hrad Praž. a sepsáno 7

artik. Rkp.

1000. \V r. 1539 a) W pondlí po sw.

Jií obecný snm na hrad Praž. 4 artik. Rkp.

b) W kížowNch dnech II Máje strana pod

obojí we welk. kolleji sjezd mla , kdež na

nkterých artik. zíistáno. Rkp, w bibl. we. XVII.

A. 16. sir. 145. c) Tiskem wyšli : Artikulowé

a snesení knžstwa pod obojí sptísobau (o za-

chowání dobrého poádku w náboženslwí, kte-

íž ustanowcni jsau w kolleji Karolinské na

ííjezdu 24 Srpna) 1539 we 4, Rkp. we. bib.

XVII. A 16. str. 148.

1001. W r, 1540 we stedu po sw, Fa-

biánu a .Sebestianu snem obec. na hrad Praž.

18 arlik. tištn we 4. I, r,

1002. W r. 1541 ') «; Po shoelých dskách

prwni snm držen w pondlí po narozeni p.

Marie na hrad Praž. Rkp. bJ Pondlí po ne-

dli Laelare snm obec. proti Turku zaražen

1) S tímto rokem poíná se druhá perioda snéni
cskýrh. od kteréž doby jirh zarhowání ce-
lejší jp.«t. JHk \v zemských fjskáfli, w kwa-
ternu snniowiiíin (•iTwcnéiii 1541 a Iniérn

(na nž tuto poUiluijí se A. 7. nU\.) t;ik jinde,
k. p. na radnici IViiž.ské, we shirce knížete
z Lol)kf)uic ,'iid. Proež tiilo jen kratice se
podolknnu.

jest. Rkp. f) \V pondlí po sw. Barboe snm
obec. slawii eských, slezských a lužických ;

tiši. we 4. Oerw, kw. A. 7.

1003. W r. 1542 a) 11 Ledna snm slawu

Nižších Rakaus s eskými a stawy zemí k e-
chm piwtlených. b) ,Snm obec. we twrlek
po sw. Sigmundu. Oerw. kw. A. 16,

1004. W r. 1543 a) Pondlí po nedli

Laelare nebo we sledoposlí snm staw e-
ských, morawských, slezských a lužických Oerw.

kw. A. 20. b) W ])ondlí ped sw. Filippem

a Jakubem w Praze u Bari. Netolického we 4.

Oerw. Kw. A 24. (O taženi proti Turku a je-

dnání se stawy pod obojí, jimž trojí králow-

ská odpowd dána, jedna we stedu po sw.

duše, druhá w pátek po sw, Wílé, tetí w so-

botu ped sw. Maí Magdalenau). Sem náleží c)

Recess Pražskému administrátoru pod obojí, w
sobotu po swátku sw. Petra w okowích, wše
w rkp. dj W pondlí po sw. Katein na hrad
Pražském. Rkp.

1005. W r. 1544 W pondlí po sw. tech
králích. erw. kw. B. 7, Tiši, u Bari, Nelo-

lického. Artikulowé na snmu obecném na hrad
Pražském 1544, w pondlí po sw, 3 králích

pi pítomnosti J. M. K. pánu Morawaniiw atd,

swolcny. A— C. we 4. Sem náleží : Odpowd
mšfanm Starého i Nowého msta Pr. s strany

náboženslwí, dáno we lwrlek po sw. Julian rkp.

1006. W r. 1545 a) Snm obecný we
stedu po sw. tech králích. Oerw. kw. B. 20.

tištn u Bari. Netol. we 4. b) Jiný w pondlí

po nunebewzeti p. Marie Oerw. kw. C. 2. ti-

štn u Bari, Netol. we 4. Artikul wytažený ze

snmu obecného 1545. Rkp. we. bibl. XVII.

A. 16. str, 166,

1007, W r. 1546 a) Artikulowé snmu
obecného, kterýž držán byl w auterý po sw,

Jakubu apošt. ili po Jubilale erw, kw, C.

12. w Praze we 4. po Jubilale. Odpowd pá-

nuw a rytíslwa z kraje Boleslawsk. z sjezdu,

kterýž jest byl z wíde J. M. snmem obecním

we wšech krajích král. eského k mislriim ku

weejné holowosti atd. položen, na mandát do

jmenowaného kraje a sjezdu od J. Kr. M. po-

slaný 1546 we 4.

1008. W r. 1547 a) w auterý po sw. Va-

lentinu stawowé eští z nkolika krajii w Praze

snesení uinili. Tištno, b) .Snm w pondlí po

nedli bílé, rkp. c) Tito artikulowé na snmu
obecním, kterýž držán byl na hrad Pražském

léta 1547, w pátek po na nebe wslaupení pána

Krista swolcni jsau atd. we 4, lišt. 4 listy, d)

W auterý ped sw. Bartolomjem Oerw. kir.

D. 1. tišt. dwakrát we 4. arcliíi 2
'/a- p) We

twrlek po sw. Bartolomji, který se wšak ke
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ti-clímu por^ísli infižc. Jednání iia tchto stie-

niích w rkp. (w knili. Lob.)

K tomu roku náležejí lato jednání wciejná : ce)

Odpowed olíce Tinžské purkmistru a raddám Slar.

a Now. msta na mandaL krále stawum eským s

strany tažení na pomoe wéwod Morieowi sasskéum,

pro to inili nelze, ti.st. ,<') Psaní knížete Fridr.

Hanuše sasskéiio uinné dne 17 Února 1547 sta-

wum a lieitmaníini král. eského, též i odpowd
Šel)estiana z Weitniile \ve 4. 1547. Nato : Odpo-
wd knížat sasskélio a hesského na psaní od sta-

wúw král. eského jim uinné. Z nm. pel. we
4. 1547. ;') O naízeni weiejné hotnwosti ode wšerh

tí slawii pi asu slíedopostí w Praze shromážd-
ných, mimo list lýehž slawu k p. z Weitniile. w
Praze 21 Bezna 1.547, tišt. po druhé we 4. f)) Tetí

rozepsání do krajuw králowstwí eského, jímž se

wšiekni wiihec naponunají k spšné a rychlé po-

moci proti nepátelm králowstwí esk. W Praze

WC stedu po nedli kwtné we 4. 1547. f) Pá-
telské a upímné napomenutí listem ke wšem p.

stawum we MŠech krajích. We stedu po wzkí-
šení p. tišt. C) Mandát J. M. í\. z Litomic do wšech
kraj král. esk. z píiny jich tejného puntowání.

W pátek po sw. Duše tišt. //) Decretum aneb jisté

a konené snesení wšech tí mst Pražských o

wína hostinská i také domácí, jakby se mšané a

wšiekni jiní obywatelé týchž mst Pražských pi
takowých wíních chowati mli. b. r. a m. 4 listy

we 4. ) Artikule o eledi 1547, u Bartol. Neto-

lického, we 4.

1009. Sjezd stawfiw kfál. esk. s knžshvem
pod obojí, u prítoinnosli Ferd. na hrad Praž-

ském 1548. Rkp. bibl. Ave. XVII. D. 25. Die

opisu 1576 u p. Boka byl sjezd ten r. 1549,

w stedu den pamálky sw. Barbory.

1010. W r. 1549. a) We twrtek po sw.

Školastice erw. kw. D. 26. w Praze u Ne-
tolického we 4. b) 3 Pros. snm za príinau

strany pod obojí rkp. c) Patero listin sem ná-

ležejících, lež rkp. d) W témž roce o ádu e-
ledníin rokowáno, a nález av sobotu po sw.

Sofii prohlášen : Naízení a snesení s strany e-
ledi , w Praze Netolický we 4.

1011. W r. 1552. a) W pondlí po no-
wc'm lét olewien snm obecný, skonaný u pí-
tomnosti krále we stedu ped sw. Antonínem
erw. kw. E. 7. lišt. b) Listiny sem náleže-

jící : Privilegium s strany poslední wle knží,
dáno w Praze po sw. Fab. a Šeb. 1552. Po-
winnosti dkana a starších a wšeho duchowen-
slwa w rkp.

1012. W r. 1553. a) Prwní nedli postní,

jinak ped stolowáním sw. Petru snm obec.

erw. kw. E. 19. tišt. b) Listiny sem náležité

w rkp. cj Mandát arciknížete Ferdinanda, syna

krále Ferd. I a téhož místodržícího w král.

eském . . na hrad Pražském w aiitcrý po sw.

Hawle 1553, kterým podle' uzawení snmo-
wníbo stawum krajti Kauimského . . . hotowost

k weejncmu tažení proti nábhm cizozemského

wojska naí-iziijc. Rkp. (u p. Brož. z Praw.)

1013. W r. 1554. a) Snem w pondlí po

sw. Bartolomji, Oerw. kw. F. 1. tištn: w
desk. zemsk. erw. k^atern. F. 1. b) Listiny

sem swdeicí w rkp. jako : list králowský ar-

ciwéwod Ferdinandu : nkteré artik. od krá-

lowé Isabelly, poslané s strany syna jejího Jana

Sigmunda atd.

1014. W r. 1556, we sti^edu po prowodni

nedli snm obec. slawfi eských, mor., slez.

a lužickýcii Cerw. kw. F. 9. tišt.

1015. W r. 1557, w pondlí po nedli

Oculi snm staw eských, inorawských, slez.

a lužických, tištn. Listiny sem swdící Cerw.

kw. F. 23.

1016. W r. 1558. a) Artiknlowé pi ge-

nerálním sjezdu, kterýž byl držán 1558, w
pondlí po nowém létu. Cerw. kw. G. 1. v
Praze u Šebestiána Oksa 1562 we 4. b) n-
které listiny rkp. c) We twrtck ped sw. Mar-

tinem jiný snm Cerw. kw. G. 18. tištn.

1017. W r. 1559 Pražských mst usnesení

w 16 punktích. Rkp. we 4. (u p. Brožowského

z Prawoslaw.)

1018. W r. 1561, we lwrtek po sw. Je-

ronýmu Cerw. kw. H. 4. lišten.

1019. W r. 1562. a) We stedu po naro-

zení p. Marie z píiny korunowání Maximiliana

II a dan, snm obecný Cerw. kw. H. 20. u

Jii-íka Melanlricha we 4. b) Listiny jako «)

Obnowení Pražské konsistoe pod obojí, (i) Man-

dát Ferd. I o wysazení a naízení arcibiskupa

Pražského (rkp. we. bibl.) ;) Pouení a ohlá-

šení s strany pijímání pod obojí od dítek podlé

wyknulí snmu Trident. (dáno 26 Cerwn. 1562)

ó) Mandát Ferd. s strany mistra Ilawla (Gallusa)

a jiného knžslwa pod obojí, ) Decretum na

žádost o powolení kalichu podlé Trident. snm
(12 Záí-í 1562.) Rkp. we. bibl.

1020. W r. 1563. Mandát Ferd. I s strany

ženní a zlého obcowání . . . Rkp. we. bibl.

1021. W r. 1564. aj we twrlek po sw.

Pawlu na wíru obrácení Cerw. kw. II. 22.

dwakrát tišt. b) Nkteré listiny sem swdící

w rkp.

1022. W r. 1565, w sobotu po sw. Petru

a Pawlu apoštol. Cerw. kw. H. 43. tištn.

1023. W r. 1567 w pondlí po nedli Oculi

snm obec Cerw. kw. J. 5. tištn.

1024. W r. 1569, w pondlí po niaudrosli

boží snní staw eských, mor., slez. a lužic-

kých w Praze Cerw. kw. J. 20. tištn. Jiný

t. roku w pondlí po božím tle rkp.

1025. W r. 1570. Naízení a usazení, jaký

ád w mstech Pražských býti má. we 4. 1570.

1026. W r. 1571, av pondlí po swátosli

snm obecný w Praze Cerw. kw. K. 12.:..

L. 10. ib.

1027. W r. 1573. a) we stedu po sw.
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PhwIu na wiiii ohriuoiií snm obce. (.'orw. kw.

L. 17. li.iln. k ífinii/. b) dwamociliua lisUi

wšrlilivili iiáliv.i. \v ikp.

1028. \N r. 1")T1, w pondlí po ho/.im Ilc

env. k>v. 31. 1. lií^ton. K tomu 2S lisKi vše-

likých , mezi nimiž \A;ak loliko 7 cskýcli,

ostatní nm. w rkp.

1029. W r. 1575, a) w pondlí po nedli

Invocavil. Oerw. kw. M. IS. b) \\ pondlí po

na nebe wzetí p. Marie o wolení krále Hiidolia

N. 1. c) w auterý po sw. Matanši ewanir. ^.

18. wšecky ti tištny, mimo d) dwa listy w
rkp. «) zdáni staw o confessi podané císai,

p') psaní administrátora k císai. Tž : Jednáni

slawQ králowstwí cesklio na obecnni snmu
Pražském 1. 1575, pod cis. Ma.ximilianem. l»Up.

sauwký obšírný w bibl. UaiKlniek (\\ las.

mus. 1827, I. 135). Též rkp. w bibl. we.
XVII. F. 35. íol.

1030. W r. 157G, we ctwrlek po nedli

Jubilate, snm obec. staw eských, mor., slez.

a lužických Oerw. kw. P. 1. lišten.

1031. W r. 1577. a) w pondlí po hrom-

iiicich Oerw. kw. (j. 1. lišten u Melant. we 4.

b) we ctwrlek po nedli Jubilate. rkp. c) w
pondlí po sw. Wawinci Oerw. kw. \\. 1. tišt.

1032. \V r. 1578. a) Snm w sobolu po

sw. Petru w okowácb Oerw. kw. H. 8. tištn.

b) Listiny k lomu ti, w rkp.

1033. W r. 1579, w pondlí po hromni-

cích, snm obec. stawQ eských, mor., slez. a

lužických Oerw. kw. S. 1. tišln.

1031. W r. 1580, w pondlí po tech krá-

lích Oerw. kw. T. 1. lišt.

1035. W r. 1581, w pondlí po Invocavil

Cerw. kw. V. 1. tišt. u Melant. we 4.

103G. W r. 1582, w pondlí |)0 liroinuicích

Oerw. kw. W. 1. tištn.

1037. W r. 1583. a) w pondlí po nedli

Exuudi Bílý kw. A. 1. b) w pondlí po sw.

Martinu. Bil. kw. A. 23. oba tištny u Dan. .\d.

z Welesl.

1038. W r. 1585, w pondlí den sw. Šfasl-

ného Bil. kw. B. 18. u Dan. Ad. z Welesl.

1039. W r. 1586, w pondlí po sw. Mar-
tinu Bil. kw. C. 20. u Jir. Nigrina we 4.

1010. W r. 1588, we stedu po obráceni

sw. Pawia Bil. kw. D. 15. tištn.

ion. W r. 1589, w pondlí po sw. Me-
tardu Bil. kw. E. 6. lišten.

1042. W r. 1590, w pondlí po sw. Ma-
tji, l:^ln.

1043. \V r. 1593, w sobotu po sw. Lu-
káši Bil. kw. F. 4. tiši.

1044. \V r. 1595, w pálek po sw. Dorot
snm obec. slawii (eskýcli, mor., slez. a lu-

žických, Bil. kw. G. 7. tištn.

10 15. W r. 1596, a) we stedu |)o dewil-

niku, zawín 1. I. we stedu po nedli Bemini-

scere. Bil. \<\\. H. 14 w Praze u Wácslawa
Mariny z Jene dwakráf tišln. b) ^^'e stedu

po narození p. Marie. Bil. kw. J. 14.

1046. W r. 1597, w pondlí po obrácení

sw. PawIa Bil. kw. J. 23. tištn.

1047. W r. 1598, o) w pátek den swá-
tosti Bil. kw. K. 14. b) W pátek mand rosí i

boží. ) Ped sw. Simonem a Judau tišln.

1048. W r. 1599, w auterý po nedli Lae-

tare Bil. kw. L. 21. tišln.

1049. W r. 1600. Snm obecný w pátek

sw. Sfaslnébo. Bil. kw. N. 1. W Praze u J.

Otbmara Jakubowa.

1050. W r. 1601, a) Snm obecný w pálek

po obrácení sw. Pawla Bil. kw, 0. 4. tištn

II J. Olbm. we 4. Rkp. we. bibl. XVII. E.

46. fol. list 40. b) xMladý snm we ctwrlek

po promnní Kr. p. s sírany weejné hoto-

wosli Bil. kw. P. 15. u ddicQ D. Ad. z We-
lesl. we 4,

1051. W r. 1602, u) Snm obec. w pon-"

dlí po sw, Antonínu Bil. kw. P. 24, b) Mladý

snm w auterý po sw. Maí Magd, (o wcrej-

nau liotowost) Bil. kw. O- -"^O u dd. M, Ad.

z ^^'elcsl.

1052. W r. 1603, we ctwrlek po 3 krá-

lích u ddic Ad, z Weleslawína,

1053. W r, 1604, a) Snm obec. po swalé

Skolaslice, u dd. Ad. z Welesl. we 4. 6)

Mladý snm w pátek po sw. Petru a Pawlu

(lišln).

1054. W r. 1605, a) Snm w pátek po

bromnicích, u dd. Adam. z Welesl. we 4. 6)

We stedu po seslání Ducha sw. tamž we 4,

(•) We ctwrlek po nedli Jubilate, tamž d) W
auterý po sw, Barlolom. tamž.

1055. W r. 1607 snm obec. w pondlí

po nalezení sw. Kíže u dd. Ad. z Welesl.

1056. W r. 1608. «) Snm obec. w pon-

dlí po nedli Ocnli (tišln). b) W poníielí po

nedli Exaudi, •\v Praze u Ferd. Arnolla.

1057. Psaní kuríirsta snského arciknížeti Ma-

liášowi 1608. Bkp. (we. bibl.)

1058. Wypsání stížnosti pánuw staww ra-

kauskc zem 1608. Rkp. we. bibl. w Naíkání

žalob. num. 4.

1059. W r. 1609, «) snm obec. w pon-

dlí po nedli rogationuni, zawín r. 1610 \>

auterý masopustní, w Praze ii dd. Ad. z We-
lesl. 1610 we 4. b) K tomuto dležitému snmu
o náboženstwí pod obojí jednajícímu náleží 99

list wšelikých, mezi nimiž eských 81, a z

tch tré tištných, ostatek w rkp. w Lohk.

bibl. (Sem náleží sbírka jiná : Akla snmu o

náboženstwí od r. 1608, 1609, 1610 lol. rkp.
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II p. Brož. z Praw.) Mezi lišlne listiny potísli

f) Tento artikul o defensí po obliajowáni pod

obojí od páninv. rylirstwa, Pražan , liorníkw

a jiných wyslaných z mst wšecii tí sta\\ iiw

králo\vst>ví eského, lélo a krew K, p. J. pod

obojí pijímajících a k konfessí eské se pi-

znávajících w plném sném w pátek po sw.

Janu Ktiteli 1609 wyhlášen, w Praze dd. D.

Ad. z Welesl. 1609 we 4. 18 list, rf) Notule

Conjurali neb sjednocení, (co se artikule ná-

boženslwí dotýíe). mezi slawnými ewangelit-

skými temi stawy králowstwí eskélio s jedné,

a knížaty i stawy Hoejšího i Dolejšího kní-

7.etst\^í slezského s strany druhé, kteréžto sje-

dnocení stalo se na hrad Pražském, pi obec-

ném sninowním shromáždní 25 erwna 1. p.

1609 we 4. listu 7. osmý erb. Snmowé 1.

1608 a 1609 \\- Praze od stawuw král. esk.

držaní. s ninoliými jinými veejnými písemnostmi

a listinami i pílohami rkp. wku XVll eský,

nco též lat. a nm. we. bibl. XV. C. 16. Co

jest se pi snmu obecním držanéni na hrad
Pr. 1. 1609 i na ralhauzích Star. i >uw. m.

Pražského pedn o náboženství, potom i o

politické wci jednalo atd. 1609. (Boekl.

1060. W r. 1611. a) snm obec. 9 Bezna
zawín 8 Oerwence, w Piaze u Urbana Goliáše

we 4. b) W pondlí po nedli swatodušní u

dd. Ad. z Welesl. we 4. c) W pondlí po

nedli prowodní, zawin t. 1. po ned. swato-

dušní lamž. Sem náleží dj List Matiáše k sta-

wm král. esk. tšitedlný. (tištn). Arlikulowé

na sjezdu obecném, kterýž držán byl na hrad
Pražském 1. p, 1611, w pátek po památce s.

Pawla na wíru kesf. obrácení. Rkp. >ve. bib.

XMI. A. 22. Týž tištný nalézá se lamže pod
sign. LIV. C. 152. \se 4. listu 13.

1061. W r. 1614, a) Snm obec. we stedu
po sw. Pawiu, a zawin po sw. Matji , w
Praze w impr. Šumanské we 4. (dwakrát ti-

štn), b) Snm w Budjowicích.

1062. W r. 1615. a) Snem obec. w au-
terý po sw. Trojici, zawin w sobolu po sw.
Jeronýmu w impr. Šum. (dwakrát tištn). K
tomu náleží 6) listin 33. mezi nimiž 29 e-
ských, wše w rkp. (Bibl. Lobk.)

1063. W r. 1616 snm obec. w pálek po
sw. tech králích (tištn). Poádek snmu od I.

1616. Rkp. we. bibl. XVII. G. 19. we 4.

1064. Artikulowé na snmu obec. ode wšech
stawu na den sw. Dobrotiwé, w Praze 1617
we 4.

1065. W r. 161S, a) w aulerý po Invo-

cavit (16 Bezna) sjezd strany pod obojí.

[ídký k nalezení).

b) W pondlí po nedli Kižowé 2 1 Máje

(tištn). Sem náleží. Pobožný zaátek sjezdu

Jich 3Iilo5lí pánw Iech sjednocených stawúw

králowstwí eského; Pod obojí... kterýž se

stal w pondlí po nedli kižowé 21 Máje 1618
w kolleji ... za píinau náliskúw inných ná-

boženstwí kesf. pod obojí pijímajícím, >v Praze

u Matje Pardubsk. 1618 we 4. 18 lisl.

Jest to Jana Rosncia Ilorowského zpráwa o dot-
eném sjezdu, sestáwající z ohlášení jeho, z kázaní
a písní ped ním.

c) W pátek po na nebe wslaupení p. (25
Máje) od staw pod obojí jisté obranné arlik.

a prwní apologie na hrad Pražském sepsaná.

Wydáiio : a) Tenlo artikul o defensí pro obha-
jowání náboženjitwí pod obojí, je.-it od pánw. ry-
tíslwa. Pražan ze wšech tí mst. horníkw a ji-

ných wyslaných z mst. wšcch tí stawfiw krá-
lowstwí eského, tlo a krew p. J. K. pod obojí
pijímajících, a k konfessí eské se priznáwajícícli.

pi sjezdu a shromáždní na hrade Pražském , I.

161!^. w pátek po památce na nebe wstaupení K.

p. zawin atd. A— B. wc 4. K tomu náleží: ,-;) Apo-
logia. neboližlo osutdcní wšech tí stawíiw krá-
lowstwí eského tlo a krew p. našeho J. K. pod
obojí pijímajících, z kterých píin jsaii jistau de-
fensi a hotowost naíditi nnisili. (>'a konci) Stalo

se na hrad Pražském... po slawné památce wstau-
pení na nebe p. K. 1. 161S C—E. y) (Pipojeni
jsau) : Díiwodowé. že lidé poddaní k .ichowen-
st\N íni neb klášterm w králowstwí eském nále-

žející wedlé nicijestatu . . . práwo mají. že sob...
kostely k boží služb wystaweli a woln pánu bohu
slaužiti mohau. (Xa konci): ^Vytištno w Starém m.
Praž. u Sam. .\dama z ÁVeleslawina 161S wc -1.

f)J (Konen pidáno wypowdní Jesuitu takto po-
ínající) : Páni. rytístw o. Pražané, horníci a jiní

^^-^slaní z mst atd. 1 arch we 4.

(I) W pondlí po sw. Janu Ktiteli jeden

artikul smluwen. Tento artikul o defen-

si jest od pánuw. rytistwa. Pražan ze wšech

tíM mst, horníkuw a jiných wyslaných z mst.. .

pod jednau i pod obojí piM sjezdu a shromáž-

dní na hrad Pražském 1. p. 1618 w pondlí

po památce sw. Jana Ktitele zawin, we 4.

e) Wíce artikul sjednáno w aulerý po sw.

Bartolomji, a druhá apologie snesena.

a) Tenlo arlihul o defensi jest od pánw atd. na

hrad Praž. w aulerý a we stedu po památce sw.

Baitolomje I. p. 161S uwážen atd. wc -1. Sam.

Ad. z Wlesl. .\— C. Pipojeno 5 listo defcnsoru

ode dne naroz. p. M. až do 29 Sept. lt>lf<.

;í) Druhá ai>olorjie stawu králowstwí eského tlo
a krew p. J. I\r. pod obojí pijímajících atd. AV

Praze u Jonaty Boliutského z Hranic we 4. 1618
A— Pij; potom allegata .\—Kkkkij listy, u Dan. K.

z Karlsperku 1619 . . .,.Legat lihrum boemicum ma-
nuscri|)lum, ciijus titulus est: Refutatio .Xpoloíiae

secundae regni Boemiae, autore Sebasliano Ber-
liczka z Chmele. cujus verus autor fuit P. Seba-
stianus Scipio Pilsnensis ; sed hic liber mihi non
est ad manum." Vid. (Rieirffcr) Archiv v. Biduu.
11. ÓT7. (Též do nn>. peložena a rozmnožena).
Dále sem náležejí

:

y) Krátká zprátra a odwod stížností, kteréž «la-

wni ewangelit.skýni w král. eském, k zo.škliwení

jich. pipisowati se chtjí. A podlé toho dobré zd;iní

stawuw Hoejších Rakaus J. M. C. odeslané a J. M.
. na n daná resolucí 161S we 4. A— J.
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i)) Kopie nkterých pfoni Jich Milosti wanglil-

sk<oh sjí-dnocein.h kurliistii, knížíil a stawú sw.

Kise. klfrái jsaii w piíriii in n-jšílio spiisobii a

iu-|iokoje w kr. . :< (>:• konci l.i) Kíjna z insla

Roteiiburku iiíinili ii"'ili J- ^'- 1'ísaiski- . J. >1. kiir-

firstu sasskiiiiii. páiiiiin (lirtktoniin ald. \v kr. e-
skin, DulJMiiiii .sasskOimi kraji 1(518 wc 4. listu 1-4.

t) Hionosici J. M. C. kiiížatiiiii a .slawiiiii Hoifj-

kiho i Dolejšího Slezka k .Aiiijspr. konf. se píi/.ná-

wajitiiu pi niimiléiii obec. sjezdu \v AVratislawi

nii-diu-šiiá, ktoraužto jim >v mysl wkládáno bylo.

že stawuin cskMii pod obojí... pomoci inili...

nemají. (Pak) (idpowd J. M. knížat atd. u Sam.

.\d. z NVelesl. ue 4. A— (í. (ItilS).

^) Patent J. M. knížat a páiiuw sta«fi\v líorej-

Šiho i Dolejsílio Slezska, podlé jistého snesení, ja-

káby sbírka penžitá ... a jaká . . Iiolowost a \ve-

ejnost \v zemi naíditi se mla. Z nm. pel. >V

1'razc II Dan. Karla z Karisperka wc 4. listii 8.

i) I\apomenuli. které na poruení wšech tístaw
král. eského dne 20 Máje r. IGl^we wšech ewan-

•relickych ehrámích esky a nm. teno bylo \ve 4.

,'j) i\klei<i uaheHÍ dirvklur (bez wlastního ti-

tule"), fi) O rychlé poslání penz dle umluwy w
defensi. Dal. NV sobotu po b. ustaiipení l()i8. bj

O rozhlášení defensí s apologií a hotowost w pon-

dlí po nedli Exaudi I. r. c) Modlitba k asm
piimiená. <l) Powolání k snmu na pondlí po

nedli po sw. Trojici s strany lioto\\osti. Datum

lwrtek po památce s\v. Trojice I. 14 1'erwna t. r.

ej O rozhlášení powolám' k snmu a patentu s strany

Jesuit, twTlek po s\v. Trojici, f) O botowost a

peníze, w sobotu po s\v. Janu KMileli t. r. (j) Zá-

powd stílení w Praze 11 (Jerwna KilS. NVšeho

10 listi) \ve 4. (bez udání tiskae), h) Dáwají zprá-

\vu o swéuí piinní se o zacjiow áiií pokoje, na-

pomínají k držení aumhnvy a k liolowosli . 4 listy

od 26 Juli G .\uír. 10 Aug. 1G Srpna 1G18 \ve 4.

(^bez udání tiskárny) 18 list.

1066. W r. 1619, a) W pondlí po nedli

Judica sjezd slawii pod obojí (lišten), b) Arli-

kulowé pi generálním sjezdu, kterýž byl držán

1619 w auterý po sw. Mari Magdalen, zawMn

I. 1. w sobolu po sllí sw, Jana , w Praze u

Sam. Dan. z Welosi. >ve -1. c) W pondlí Ši-

mona a Judy (28 ílijna) stawowé pod oboji

snm drželi za zimního krále Fridricha (tištn

dwakrúl.)

Sem náleží a) Swolení na obec. sjezdu w Praze

'i7 Aug. ím každý k obran swoboíly, nábožen-

.stwí a wýsad jtispti powinen (ti.šln). liJ Naí-

zení direktor král. eskéiio o wybrání w now
zwolenvch berní a sbírek k obran král. eského
od I. 1()I9 24 Záí fol. .') listii. yj Sne.šení pana

purkmistra, raddy pánw desíti saudcw a starších

oliicniih Starého msta Pražského. jakbyjedenkaždý

z mšfanuw a obywateluw téhož msta w as ny-

njšího nebczpeenslwí, w kterémž králowstwí loto

eské, \vlat.t naše milá posta\vena jest, \v hotowo-
Hli stáli, k muslrnkiím a lermplaeum k tomu obra-

ným, kiUžby toho poteba na>tá\vala, s zbraní ho-
dnaii ám osihn i s cládkau swau k bránní spn-

sobnau se nacházeli dáli, a tak msta tohoto ped
wielijrkými nepálely rhrániti a zastávvati ml. ^^ y-

tišlno w 1. p. 1619, opt 1620 lol. 4 listy.

1067. W r. 1620, we clwrlek po nedli

Oculi na hrad Praž.ském snm obecný držán

od .'slaw eských, mor., .slez. a lužických, a

oznámen w pondlí po Jnbilate. |Pii pi'ítomno-

sli Fridricha krále ald. sir. 1 ló we 1.]

K tomu roku náležejí: n) Sedmdesáte didežit\'ch

|)íin. procity se J. M. král |iolský též jtanstui) a

rytí.-two jeho [troli riirtim a ecliiim za piiiiaii

dležité a Mewyhnutedlu potebné od nich \vy-

zdwižené derensí poslawowati, :i tcht(» wvcí se

ujímali nemli ald. pidaiiii i rada králi franckému
daná (\v témž ohledu). ^^' Praze n Sam. .\<lain. z

^^ cleslawína 1620 we 4. A— llij. p') Odpowd ;i

resolucí J. .M. h. w Cechách a jiných ewaiiíiclit-

skýeli W Norfnberce na idožeuý den shromáž<lnvcIi

slaww na cís;iskélio \\yslaného pednesení ui-
nná I. p. 1620 we 4. li.slii 7. •/.) .Alarlina Hokého
z Lo(ho\> ie nwážení knrfirštských sasských theo-

logiiw w M ittenberce na otázku, zdaliby slawoAvé

Híše Hímskému císai w této innjší eské wálce
napomáhati chtíc, to initi mli. Z nm. 1620 we
4. listu í^. >)) Copia. Jakým s|)iisoliem nej\\ yšií páni

anedníci eského králowstwí kuriiršta sasského

wyhledáwali. aby ani moci swé k sliižli pa|)eže a

Spahele k nejwyššimu n<'bezpeciislvví wšech sla-w ewangelitských newynakládal 1620 we 4. list

6. f) Punkla rozliná z poruení a wydání J. J\I.

pánw místodržících král. mstm wydaná ,
jak se

chowali mají 1620? w 8. (bylo u Herrle na prodiý).

/?) Mora w s k é.

a) IIV sbírkách.

1068. Snmy morawske', jak Olomaucké, luk

Brnnské atd. od W stol. až do nynjšího asu

(?) we 4. Hkp. w Hejhrad, bibl.

10(;9. Jednáni siimowní manská ili manu

kostela Oloinuckélio z .\V1 stol. [Skrowná ástka

se jieli jen zachowala w archive arcibiskupském

>v Kromíži.]

1070. W Hoí-owické knihowné nalezli, a)

Jednáni na snmích obecních 1525— 1546 w
inarkr. moraw. fol. Hkp. hj Snmy založené a

držané w Olomanci 1526— 1583 fol. 3 swaz.

P.kp. í) Snmy držané w niarkr. mor. 1535,

we 4. Hkp. (1) Snmy od r. 1547 až do 1570
Ms. w bibl. lir. Mitrowského. e) Snmy obecní

w markr. mor. 1571— 1593 fol. Rkp. /> Snmy
Olomaucké 1584—1611 fol, 2 swaz. <;^ Snmy
mor. 1610— 11 we 4. h) Kniha o snmownicb
wecech za au-adu Karla Žerotina I. 1 608

—

1613 fol. 2 swaz. i) Snmy držané w Olo-

mauci 1614 fol. (s jinými listy rozlinými.)

1071. Siimowé I. 1554 a 1556 w Olo-

mauci držani. Hkp. fol. z .XVII wku wer. bib.

XVII. C. 14. num. 4.

1072. Snesení staw morawských od r. 1598.

1599, 1600. 1601, 1602, 1603, 1604 (VVíd.

bibl.) Podobn od 1605, 1606, 1607, 1608.

1609 od AViléma Zaubka z Zdlína (Wid. bibl.)

b) Po rit inu.

1073. Snm morawský od r. 1546 a druhý

od 1556, we 4. tištné má p. Cerroni.

1071. tyi artikulowé na snmu, kterýž
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byl držán w Olomauci 1584 w pátek po sw.

Kiliánu, \v Ilolomauci u Fr. Milchlhalera 1584

we 4. wydal Slibor Syrakowský.

1075. W r. 1587, a) w pondlí po nedli

jenž slovve križowá, w msl Brn držán jest

snm obecní, w Holom. u Frid, l\lilchlhalera \\e

4. 1587. 6) we stedu den sw. Jana Ktitele

w mst Holomauci držán jest snm obecní, w
Oloni. we 4.

1076. W r. 1586 w pondlí po nedli Ju-

dica w mst Brn držán byl snm obecní, w
Olom. u Fridr. Hlilchtbalera we 4. 1588.

1077. AV r. 1589 w pondlí po památce

sw. Trojice w Brn snm obecní, w Olom.

Frid. Milchtbaler we 4. 1589.

1078. Artikulowé na snmu, kterýž byl dr-

žán w Brn 1590, w pondlí po nedli 3Iise-

ricordia domini, w Olomauci ii Frid. Milchtba-

lera 1590 we 4.

1079. W r. 1593, w pát«k ped pamálkau

zwstowání p. Marie w Brn držán jest snm
obecní w Olom. u dd. Milchthalerowých we
4. 1593.

1080. W r. 1594 w pondlí po sw. Šfast-

ne'm, w Olom. snm obecní, w Holom. u dd.

Jlilchthalera 1594.

1081. W r. 1595, w pondlí po nedli Mi-

seric. w Brn držán snm obecní, w Olom. u

dd. Milcbtbalera we 4. 1595.

1082. W r. 1596, a) mc stedu po nedli

postní Invocav. snm w Brn, w Olom. u dd.
Milclithal. we 4. 1596. 6) w auterý po sw.

Wácsl. w Brn snm obecní, w Holom. u dd.
Milcbtbalera we 4.

1083. W r. 1597, >ve stedu po nedli In-

vocavit w Brn snm obecní, w Olomauci u

dd. Milcbtbalera we 4.

1084. W r. 1598, w pondlí po ned. Can-

tate, w Brn snm obecní, w Olom. u Ji.

Handle we 4.

1085. W r. 1599, w pondlí po ned.kížowé
mst Olomauci snm obecný, w Olom. u Ji.

Handle we 4.

1086. W r. 1600, w pondlí po nedli de-

wítník snm w Znojm, wyt. w kláštee Lauc-
kém pod Znojmem we 4. 1600,40 listu. [Je-

diná to eská kniba tam tištná. Boek].

1087. W r. 1601, o) w pondlí po swatem
Matji w Brn tamž u Bart. Formana we 4.

35 listu. [Prwní to eský tisk z Brnnskýcb
tiskáren. Boek.] 6) w auterý po sw. Kunbut
snm obecní, w Brn, u Bari. Formana ve 4.

1088. W r. 1602, w auterý po sw. Dorot
snm držán w Brn u Bart. Formana we 4.

1089. W r. 1603 we stedu po nedli pro-

wodní snm w Brn, w Olom. u Ji. Handle

we 4.

1090. W r. 1604, a) w pondlí po nedli

prwní postní snm w Brn, w Brn u B. Form.

we 4. b) w pondlí po sw. Ann sjezd obecný

w Brn, w Olom. u J. Handle we 4.

1091. W r. 1605, w auterý po nedli prwní

postní snm držán w mst >N'yškow, w Olom.

u J. Handle we 4,

1092. W r. 1606, a) w pondlí po nowe'm

lét, snm w mst Olomauci, w Olom. u J.

Handle we 4. 6) we sledu po swat. Kiliánu

snm w Brn, w Olom. u Ji. Handle we 4.

1093. W r. 1607, «) po nawšt. p. Marie

snm w Olom., w Olom. u J. H. we 4. b)

we stedu den obtowání p. Slarie snm w
Brn, w Olom. u J. H. we 4.

1094. W r. 1608, a) pi oasu sw. Barlol.

snm w Brn, w Olom. u J. Handle we 4. b)

we sledu po rozeslání sw. apoštol w mst
Olomauci, w Olom. u J. H. Ave 4. c) w so-

botu ped nedlí kwtnau snm w Brn držán,

w Olom. u J. H. we 4. d) w pondlí po ne-

dli Quasimodo sjezd w Ewancicích, w Olom.

u J. Handle we 4.

1095. W r. 1609 pi asu sw. Jana Kti-

tele snm w Olom. držán, w Olom. u J. Handle

we 4. Wci snmu 1608 a 1609 se týkající

široce a dkladn obsaženy jsau w rkp. we.
bibl. XV. C. 16. list 286 fol. [kdež mezi ji-

ným i ei Karla z Žerotína slown se uwádjíj.

1096. Snm obecný pi památce na nebe

wzetí p. Marie držán w Brn 1612 u pítom-

nosti arciwe'w. 3Iaximiliana a Maliáše císae,

wydaný od Jana ejky z Olbramowic w Olom.

u J. Handle we 4.

1097. W r. 1614, we ítwrtek po sw. Ki-

liánu snm w Olomauci držán, w Olom. u J.

Handle we 4 1614.

1098. W r. 1615, w pondlí po sw. Alž-

bt snm držán w Brn, w Olom. u J. Handle

we 4.

1099. W r. 1617. w pátek po sw. Bartol.

snm w Brn, w Olom. u J. Handle.

1100. W r. 1618 pi památce na nebe wzetí

p. Marie snm w Brn w pitomnosli Ferd. H

držán, w Olom. u Matje Handle we 4. tž w
Praze u Dan. Karla z Karlsperku, 16 listu. Sem

náleží : «) Snesení a sjednocení p. staww a

obywalelw markrabstwí morawske'ho s notuli

listu piznáwajicilio w r. 1618. /?) Ewange-

lilsUýcIi pán slaw markrabstwí morawkbo
pi pominulém w Brn držane'm snmu I. 1618
15 Prosince sbromáždné a odewzdane' pro ná-

boženslwí obtížností, kteréž snášeli museli. .\

pitom: Od pánw staww pod jednau na to

daná odpowd ; w St. m. Pr. u Mal. Pardub-

ského we 4. list 8.

1101. Léta pán 1619 we sledu po pa-
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inálce promnní p. Krisla drZán jesl sjezd obecný

>v Brn ode ti sUiwuw mnrk. ni. 7. nliož n-
kteí arlikulowé tištni w Praze n Dan. K. z

Karlsperka we 4. lisli 5. Sem náležejí: tt)

Pipiš psnni p. p. stawihv markrab.slwi moraw-

sklio pod oboji . . p. p. stuM fun král. iesk.

iiinnébo, we 4. 1G19. (i) Sneseni a sjedno-

ceni atd. 1619 we 4. y) Psaní p. p. Olomu-

antím od p. slawuw ewang. thož markrab-

slwi morawskébo uinné, we 4. 1619. d) Pa-

tent vypovdni Jesuitfiw z téhož markrab. mo-
rawského we 4. 1619 list 8.

vi) Kancelástici.

«) P u li ony a n á I e z y.

1 102. >álezo\vé práw zeniskýcli tohoto slaw-

iiého král. tesk. od niužuow ninobých a w
práwich této zem znániých sebraní. Imprimo-

waná I. 1536 b. m. >v 8. archíi 14. Jesl 655

nálezu >ve wýtabu krátkém s registrum abecedním.

1103. ^^' Iloowické knibouu w rkp. na-

lézají se a) Pulionowé a nálezové 1464— 1560

lol.

h) Nálezowé 1475-1516 fol.

c) Nález. 1475—1578 w 8.

d) Nález. 1494-1540 fol.

e) Phonowé a nál., kteréž jsau se staly pii

práv Brnnském 1503— 1547 fol.

/•) Nález. 1528- 1552 fol.

y) Nálezy na pe postranní též wýpowdi
rozliné pamti i jiná všelijaká zapsání, též na-

ueni do knížetství Opavského 1535— 1556

skrze Pavla Katliaryna z Kalharu sepsané fol.

h) Phonowé a nález, niark. moravského

1535—1609 fol.

i) Nálezové I. 1568 fol.

k) Saudové zemští w Mor. za auadu Karla

z Žerolína I. 1594, ve 4. 2 svaz.

/) Nález, a ph. 1595 fol.

1104. Nálezové z desk zemských vytažení,

jichž jesl 655 rkp. w 8. od r. 1536. Na po-

sledním listu jest moravský štít.

1105. Nálezové saud zemských. Rkp. 1542
— 1558. (Druhdy u Kramer.)

1106. Hrdelní píbh eský od r. 1571 se-

psaný od knze Mikuláše Dvorského. Z rkp.

starého tišlén v Oas. Mus. 1832 str. 314.

1107. Begistra puhonná hebiková od r.

1583—1590. Bkp. fol. pap. (w Museum).

1108. Nálezové z saudu zemského vtšího
i menšího král. eského 1595. Bkp. bibl. ve.
XVII, D. 1. a. od r. 1491 do 1582 XVII. C.

30. (Fol. 552: Léta 1610 hilo práce šfastn
dokonána.]

1109. Nálezy apellací dle abecedy. Rkp. bib.

ve. XVII. D. 25.

lilo. Wý|)isové z desk zemských, naJMÍce

Hradce nad Labem se týkajících, z poátku XVII

stol. ve 4. rkp. pap. v Museum. 741.

lili. Registra domu Rožmberského, rkp. fol.

pap. z XVI stt)l. v Musium.

1112. Registra podkoinorská království e-
ského, kdy a kterého asu neb léta císaští J.

Milosti konšelé ald. v nislách obnoveni bý-

vají, 1603 fol. rkp. v Museum.

/S) Listy aue d ní.

1113. Wýpis praesentací knzi Wácslavovi
Subiilovi na kaplu Belleniskau daný I. p. 1531,

v rkp. ve. bibl. XVII. G. 12. num. 3. „My
Ferdinand ald."

1114. Registra majeslálúv a jiných listuv
z povolení najjasnjšího knížete a pána Ferdi-

nanda ímského , uherského a eského ald.

krále, infanla w Ilyspanii, arciknížete rakauského,

markrabí nioravskéiio ald. pod v elikú Jeho Král.

Milosti peetí vyšlých 6 svazki na regálním

archu (rkp.) a) od r. 1531 — 1538 6) od 1 539
— 1544 t) 1545—1552 d) 1553—1559 e)

1560—1570 /) 1564-1566.
W prvních pli svazcích jsau rozliné listy

mocné, výsadné, clo stavu povyšovací, sndauvy
mezi straniinii w Cechách, v .Morav a v slez-

ských v évodstv ích. Opav . Opoli, Ratihoru , T-
šín, Kladsku. W šestém nalézá se regislruin neh
Index niissiv za asu kralování císae .Maviniiliana

II t. dekrety, na aiuady zemské v Ceciiách. .Mo-

rav a Slezkn luh na osobv jednotlivé. Mezi ma-
jestáty není nkterýcii, k. p. schází tam výsada k

tištni práv zemských v Litomyšli 1536 na Háj-

kovu kroniku a j.

1115. Registra listv poselacích pod menši

peetí vyšlých od Fcrd. 11 voleného ímsk. cis.

od zaátku I. 1554 až do posledního ms. er-
vence r. 1556. Rkp. bibl. ve. XVII. A. 27.

fol. lis I II 433.

1116. Sbírka veejných lislu stol. XVI rkp.

ve. bibl. XXII. B. 3.

1117. Registrum desíti truhlic s privilegiemi

zemskými od r. 1501— 1576, rkp. ve. bibl.

XVII. E. 26. ve 4.

1118. Registrum na privilegia království

eského, v rkp. Mus. 732.

1119. Listy posilací ili psaní p. p. Jaro-

slava a Wralislava z Pernšleina. Rkp. z pro-

stedku XVI vku ve 3 dilích fol. (Boek).

1120. Tomáše Albína z Ilelfenburku, kanclée

p. Wiléma z Rožmberku zpráva Prachatickým

o j)Oselstv i k Passovskému biskupn s strany do-

vážení soli z Passova, saumaríim jejich stíže-

ného. Rkp. r. 1562 listy 4 archové.

Widli z lislu toho, že Prarhatití máslo, sýr,

oltilí atd. do Passova v yv á/eli a za sul mnili —
I»o zlaté stezce píes lis. Z Prachatic jí do Cech a

Moravy rozsíláno. Brzo na to .sjednotili se Pracha-

tirtí s domem Rosenberskýni a s Passovem proti

Bavorm, chtíce tam odtud dovážení soli zameziti.
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1121. List auední (práwní zwání) r. 1583,

w. Ceclioslaw 1620 5. 7.

1122. Wýsadtií list poádku pckaiskelio w
Dokzích od r. 1585. Sdlený od K. Hranila

as. Mus. 1840 str. 153.

1123. Pipisowé psaní poselacích a jiných

k auadu dkanskému akad. Pražské 1571 — 85

(nkteré latin). Rkp. bibl. we. XVII. C. 1. fol.

1124. Psaní rozliná císa a král. Maximil.

a Rudolfa a arcikn. Ferdin. k abatyši kláštera

sw. Jií na hrad Pražském a k raddám ko-

mory králowské od I. 1565 do 1. 1614 fol.

Rkp. we. bibl. II. A. 1. num. 1— 11. 14.

1125. Psaní nkterá císaiw a králuw Bla-

ximiliana, Rudolfa a Matiáše, arciknížete Ferdi-

nanda a knížete Karla Lichtenšteinského arcibis.

Pražskému, abatyši u sw. Jií, opatu Cliotšow-

skému a jiným od I. 1564— 1622. Rkp. we.
bibl. II. C. 19. num. 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13.

1126. Ciironicon Holessoviense 1615— 1644.

Ms. u Boka.

1127. Diarium Walacho-Meziicense 1568

—

1648. Ms. u Boka.
1128. W rkp. we. bibl. XVII. D. 20. fol.

nalézají se listy úednikw a staww morawských

k císai, a odpowdi, mimo jiné z r. 1608.

1129. Pipiš p. proboštu Wyšehradskému,

že jest njaký dm wzal po úmrtí bez práwa

1604. Rkp. bibl. we. XVII. G. 12. „Jakož

jest na J. M. C. Mandalena Hromádkowá wzne-
sla atd."

1130. Pípisy a listy (zwlášt auední) KAR-
LA swobodného pána z ZEROTINA, heitmana

markrabstwí morawského atd. (nar. 1564 f
1636.)
Zachowáno w rkp. nHíolik swazkii fol. takowých

listíi w knih. Hoowické a sice aj od 1. 1592 b)

od 1. 1598-1006. c) od 1. 1605. d) 1. 1609—1620.
e) Dopisowé Divviše z Žerotína 1600 we 4. Jeden
list auední daný radd msta Holoniauce (1610),
jehož ori<íinal má p. Cerroni, wytišln jest w Slo-
wcsnosti 1820 str. 241. W as. BIus. tištno «)
Powolání do saudu zemského w Jloraw. ^J) Snm
Brnnský, j') Wzetí do saudu zemského p. kardinála
z Ditrichšleina 1. 1600, w. as. 3Ius. 1829 IV. 84. r))

Wedení pe u saudu 1. 1598. Taniže r. 1830 III.

275.

1131. Zatykae rukojemstwí, smlauwy, au-

wody, porownání, swody, pípowdi atd. w
Hradci od r. 1617—1624. Rkp. pap. fol. w
Museum num. 753.

1132. Smlauwa trhowá na zboží Kralické

Jindicha Kralického z Kralic Janowi staršímu

z Zerolina a na Námstí, w Dolešicích den sw.

Jií 1572. Rkp. w Mus.

y) Tituláe a formule list.

1133. Tilulowé slawu duchowního a swl-
ského, totiž : Papeže, císae , králuow , knížat.

hrabat, kardinaluow, kurfirsluow, arcibiskupuow,

biskupuow, ojjalu, prol)oštii, administrátoru atd.

pánuow, rylíuow, wládyk, mst nkterých, kdo

se jak a odkud píší w králowstwí eském, w
markrabstwí morawském, w kniželslwí slezském,

a což se jich shledati od jinud z jiných

písedících zemí na tento as mohlo. Tuto po-
ád po abeced najdeš. Wylištni jsú titulowé

w Starém m. Pražském, w stedu ped sw.

Jiím léla p. 1534, Pawel Sewerin, we 4. Tento

prwní tilulá jest od BRIKCÍHO Z LICK.A.

1134. Psaní biskupa Slanislawa Holomauck,

Rkp. od r. 1535 (u p. Boka).

1135. Formy obecné list w vdané od SUDA
z SEMANÍNA, w Praze u Ondeje Kubeše

1547 yv 8.

W bil)I. woejné sub XVII. E. 123 jest wýlisk
bez titule. Tž w Museum exemplá bez titule s

pípiscm p. Byšickému z Byšic Pak s titulem: For-
my a notule listuow wšelijakých. jichž slawowé w
tomto králowstwí eském wuobec požíwají. Pitoni
také jest wytišln : Titulá stawuow, duiho\\ ního i

swtského. To obé od mistra 31ikuláše Suda z Se-
manína, podlé privilegium od Jeho Jlilosti králow-
ské jemu daného, wydané, a nyní w now po-
ádn sprawcné. (1556) MDLvj. (IVa konci): Wy-
tištno w Starém mst Pražském, u Jiíka Melan-
triciia Roždalowského w 8. 22'/.> archu po 8 li-

stech. Pipsaná p. Wilému z Rožmberka. \V pípisu

a spolu pednduw prawí spisowatcl mezi jinými;

Kteréžto listy a formy jsem pracn sebral, užiw
k toiuu osob w práwícli zbhlých. A též titulá

pracn jsem sebral a wydal s pomocí mnohých do-
brých lidí a pátel ; že se pak wšecky osoby wy-
hledati nemohly, odkud se kdo píše, jest po každé
litee zanecháno spatium, aby sob každý mohl sáui

pipsati osobu, kteráby tuto postawena nebyla atd.

Podobné formy a notule atd. wyšly také 1. 1567

w 8. w Praze od Jana Jiínského A—Z. (jest jen

oprawení a rozmnožení Sudowých Forem od r. 1556J.
Též formy a notule listw wšelijakých, jichž jedeu-
každý w potebách svvých rozliných potebownti
mfiž. Pitom také jest i tilulá stawfiw duchowního
í swtského, w now sebranýma wyt. atd. r. 1572

w St. m. Pražském od Jiíka erného w impr. de-

dicíiw J. Jiínského w 8.

1136. Píklad icedení pe u starého saudu

zemského w^ 3Ioraw (1598) z pamtí p. Karla

z, Žerotína w JIus. as. 1830 str. 275.

1137. Registrum wšelijakých listuw, privi-

legií, majeslálw a obdarowání . . císauw a

králuw eských . . Ilem smluw rozliných w pí-
in slalkuw, ddin., na pány z Schwamberka

se wztahujícich . . w poádek uwcdeno skrze

Wácsl. Bezana 1. 1616 [icpsáno na isto r.

1617. Rkp. we. bibl. XVII. C. 14. fol.

1138. Registrum zápisw aneb lisluw kr:i-

lowských. Rkp. we. bibl. XVII. A. 15.

1 139. Kopió psaní p. Jaroslawa zPernšteina.

Rkp. u p. Boka.
1140. Diarium Pernsteincnse 1645. Rkp. u

p. Boka.

1141. Kopiá listin, nadáni, smluw atd. bi-

13
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skupa Iloloniaiukrlio ^^ill•ma Bnisinowskélio z

Wiizkowa od r. 1560— 1571. líkp. orig. u p.

Buika.

1112. Copiariiim inissivariim civilalis Oloin.

tfil"— 1621, ab arcliií^raiiimalaco Olumucnsi

D. Ant. Loimiiiký. Ms. u Boika.

1 1 13. AUmEHTA CERXOIIORSKÉIIO
7, Bo/.kowic a na erné hoe, nejwyššílio ko-

morníka markr. niorawskóho : Pripisowe' všeli-

jakých lisl k slawuin panskému, (luchownímn,

lyliískémn, léž aucdníkfím, poddaným I. 1569

wy psaných. Bkp. lol. O' p. Boka).

1111. Žliilý kopiá lislii posilacích ili do-

pisn msla Brna r. 1589— 90. Bkp. lol.— llcm

zelený kopiá 1578. — Ilem cerwený kopiár

1599 — Item kopiá r. 1521— 1541, Ilem ze-

lený 1603 (w Brn).

1145. fcíEBASTIAX FRAITAG Z E-
PÍROHU, opat kláštera Lanckého, psaní lat.,

ulaská, španlská, ném. a ieská od r. 1575
— 1585 WLsms preduležilá. Bkp. lol. 3 toniy

Oíoíck).

1146. Kopiá wšech listu wyšlých z kance-

láe p. Zac/iariíiše z Hradce^ iieitmana a nejw.

komorníka m. morawskélio. Bkp. z druhé polo-

vice \V1 stol. >ve 4. w Teli w archive hrab.

Polstalského.

1147. Kopiá lislfl posilacích zemských a ob-

zvlášt niésta Oloniauce \v zemských potebách

za krále ^^'ladisla^va, ze zaátku XVI vku.
Rkp. sauvký fol. neauplný (u Boka).

1148. Extrakt nkterých poízeni kšaftovních,

v rkp. ve. bibl. XI. E. 15.

1149. Poslední m idc p. .Tana Dlaliáše ze Su-

detu, prof. práv od r. 1613, v 3Ius. as.
1828 II. 115.

1150. Formulá, t. j. sbírka zápisuv, naí-

zení, listflv poselacích ald. Bkp. z XVII vku
fol. ve. bibl. XVII. D. 10.

1151. Pípisové a formy listv rozliných,

podlé notule kancelái markra!)ství moravského

1558. Jan Tišiiovský z P., v Olomauci (n Jana

Giinstera).

1152. Formy listu rozliných podlé nolulc

kanceláe markrabství moravského, vytištno

N% Brn skrze Bartolomje Albrechta.

1153. Pipiš listu neb notule markrabství

moravského 1585 v 8. v Litomyšli Andr.

Graudenc.

115 1. Tilidá obsahující v sob formy li-

6!ú\v všilijakých v potebách lidských, a titule

stavu duchowuích i .svLských SEBASTIANA
FAIKX.VRA z Faukenšleiua, vytištno v St.

m. Pr. n Jana .Šumaná 1589 w 8. 42 archy.

(Hisjdi Mr.sí jest aj Formy lislínv, jichž stavové
\\ |Hili(li;'i( li .s\\<(li wiiiic |(o/,i\v;ili iiiohau, a .sice:

llliiwnílio listu na píraincn- s nikojninii i s úro-
kem, na papíe, lislOw vnních n zá|»is(ivv i smluw

svadíhnírli ; snilauva s wýpov dí, list podpfircf,

spráwiii, záslawní, dobrých volí, žádiijící, pii/.ná-

vajítí. lisí (llulni, formy i'zaiiýcli (•{duli. kvilaiíci,

listové vríci. pilhonní, svdomí, giimiovní roz-

liní, zacliowací, v ýliostiií. I>) Titulové staw u du-
cliovnílu). pii|i(/.o, kardiiiahiw, kiirlirsluw, iircibi-

skupuw, bi.skupiiv, opaliiw . . . dkaMinv, faiáiuv,

kaplanv, ninicliinv aUl. rj Tiliilowé .>;l;l\^ u pan-
ského v kiálovstwí eském, rodu stnrožilného, i

lcli, kteíž v nov do téhož stavu ... pijali jsaiii,

k. p. prwuí jest y\les Berka z l)id>é a z kipélio

na Kiiiíchvoílech a Blé J. M. C. truksas. <l) Ti-

lulow é uklerýcli lust ald. e) Zpráva krátká . . .

o slavných saudech král. eského, kteíž se kaž-

dého roku na hrad Pražském držívají (esk. a

iiiu.) I'J WýUúi všelijakých pokut z Zíz. zem.

léta I,'nit vydaného (t-sk. a nm.) g) Léta 1543

aurokowé noví naízení (esky a nm.)
1155. List Šimona Lomnického k Jindicho-

Ilradeckým od r. 1618 o pomoc po vyhoení
z rkp. tišt. v Kvtech 1842 . 5.

K. B O II O S L O W í.

a) Biblické spisy,

a) Pehledy písem svatých.

1156. Pundeklij aneb srovnánie písem sta-

rého i nového svdectvie od Ottona sepsané

XII knih, v jazyk eský vyložené 1537. Pe-
psáno v Mezeii skrze Petra Knedle z Pibi-

slavic 1537. Rkp. v 8. (u Boka).

1157. Šebestiána Kaslaliona rozndauvání

spoleného z písem svatých starého i nového

zákona sebraných knihy IV z latiny (summa

scripturae) peložené od knze MIK. I*E\'rilA-

MERA Ledeckélio, v Mezeii u Štp. Ša-

fránka v 8. 1558.

1158. Biblická losní knížka: kratiký sva-

tých biblických písem výtah, složená od To-

máše Staiide, peložená od JANA ADAMA
8LT8ICKÉI10, v Praze 1589 v 12. (Index).

1159. JANA ZAIIUMENSKÉIIO abecední

výtah z nov. zákona ve 4. 1607.

1100. llemilut Aíjrikohj knížka srovnáva-

jící starý i nový zákon, v Brn 1611 (v In-

dexu 1661).

1161. VIKTORIN WRBEN8KÝ Chira-

<ju(ji(i sacronun hihlioriim. Biblí svaté knihy

starého i nového zákona kanonizované v sob
obsahující a o tajemství vle boží spasení lo-

vka každého v Kristu uící. Piln a sprost

k poct jména božího s potšením a prosp-

chem bohabojných jazyku našeho milovných ro-

zebrání, od 1. p. 1618 fol. v Král. Hradci u

Mart. Kleinváchlra str. 438.

Piaví v itedndnv, že pievelikau ])ilnoslí tu

knížku sepsal. Balhin mu vystavuje, že, co katol.

slraii k lepšímu elí, vynechal 'j.

1) Samuel Marlinius w Obran ald. dokládá, že

sedm let poád w spi.sowání jí strávil, a no
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1162, Metliodiis sacrae scriplurnc. Poádek
písem swatých slare'ho i nouelio zákona od

WÁCL. STEFANA arcliidiak. na lloráiii Knt.

^\ Hradci 1620 w 8. w impr. Kleinweelilerowe

uyt, Jan Aniolt Lehnický.

/?; B i 1) 1 í c e I é.

a) W vííhopisii.

1163. JAN WARTOWSKÝ Z WARTY
(f 1559) peložil z hebrejšliny biblí na esko,

kteráž dle \^'elesl. (Kalend. 3 Cerwna) za d-
dici jeho ziislala. Má býti w bibliot. Wídcnske,

ocinuž wšak Dobr. odpírá.

b) Tišlené,

116-1. Biblí eská w Starém mst Pražskem

Avylišlna. (Pi konci zjewení slojí): Léta bo-

žího tisícího plistého dwacállio dewálého : W
stedu ped božím ^A"sfanpenínl. Starý lento i

iiowý zákon ke cti a k chwále bohu wšemo-
haucimu, a wšem Avrným jazyku a národu e-
ského k spasitedlnému wzdlání, s welikau prací

a znamenitým nákladem skrze mne Pawla Se-

inerina z Kapihory, mštnína Starého msta
Pražského, jest wytištn a dokonán atd. 1 529

list 569 fol. Po druhé w Starém mst Praž-

ském Avytištna 1537 list 607 fol.

1165. Biblí eská, W slawném mst Norn-

berce wytištna 1540 u Linharta Blilchthalera,

nákladem Melichara Kobergera mštnína staw.

msta Nornberka fol. Starý zákon obsahuje li-

st CCCCI srownání ewangelist 11. pedniUnva

sw. Jeron. k now. zák. I. a now. z. CV. listu

icjst. 6 list.

1166. Biblí eská 1549 w Menším mst

Avyllaení pres 300 kop z wlastiíího stateku
wynaložil. Dále týž Marlinius uwádí jeho jiné

spisy, jako: a) Srownání wsecb 4 ewan^c-
listfi. h) Suinniowní biblí swaté w tabulích

rozwržení. c) Wyswetlení artikule o pedízeuí
božím, d) Wyjádení figur a proroctwí staro-

zákonních o narození p. n. J. Kr. c) IVo\vó

léto kesanské, plvu a platn wyuialowané.

f) Útrpnosti a unuiení \). n. J. Kr. podlé \vy-
psáiú ewangciistu swatých. (j) Rozndauwání
theologické z kap. 3 zjcw. s! .Jana liorkého,
studenélio a wlažného. h) Konressí eská na
otázky rozebraná, i) Snni i\'ini\^otský a nk.
jiné. — INoli spisu pc(!|tosledníniu ozwal se

doktor iékastwí Borbonius, titul a prelací pé-
rem zkoMientowaw atd. naež \Vil)enský \\ )-
dai spis tento: Obrana konlVssí eské, prawé
Augspurské, na otázky s odpowdnii od M.

Viktoriua Wrl)euskélio, služel)nika ewan. bo-
žího \v m. Brod IVnieckéni rozebrané od
D. Borbonia, na lehkost prawdy l»oží neprawé
koinnieuty potupené, sepsané od autora knížky.

Ví obran Marliuiusowó celá wytišténa sir.

348 a sld.

Pražském u Bartolomje Netolického, nákladem

téhož Bartolomje a Jiíka Melantriclia Rožda-

lowskélio fol. 629 lislu.

Perbidiiwa na 3 kniliu Machabejských, z laliny,

a piUouání svvalého Pawla ped skutky Apošt. z

nui, od Hisla z Oltersdorfu peloženo. Pipiš wo-
Icuéniu králi Maxiniilianu ješt za žiwota Ferd. L
Kauilf se Oltersdorf ecky a podlé píjwodniho textu

n. zákon oprawowal. Protož Sturem a jiní potom
prawili : že Melanlrich biblí zmelantrichowal. (D.)
Opt 1556, 7 Prosince ])odlé pípisu w zadu, aneb
1. 1557 podlé nápisu na listu prwuím, wytištna u
.liíka .Melnntriclia HožJalo\\skélio w Starém n>st
Pražském, jeho wlastníin nákladem fol. 605 list.

Ped nowýni zákonem stojí dokonalejší srownání
ty ewangelistu , kteréž Jan Slranénskij z nm.
peložil. Pipsána Maxiniilianowi. Po tetí 1. 1561
podlé listu s nápisem, a wedlé pipsání na konci
1. 1560, w Praze u Jiíka .Melanlricha z Aventinn.
Pipsána Maximil. Po twrté s nápisem: Bibli e-
ská, to jest wšecka swatá písnja obojího, starého
i nowélio zákona. Wytištna w Starém m. Praž-
ském, i)rací a nákladem Jiíka Melautricha z Aacu-
tinu 1570. Na listu 13tém zaíná se text, jenž w
sob obsahuje 637 list fol. Jest obnoAAené wydání
pedešlé, s nowýnii a hojnjšími figurami. Pipsána
Maxinn'lia7iowí. Po páté wyšla léla 1577 a pipsána
od Melantricha císai Rudolfowi fol.

1167. Od léta 1579 do 1593 wydala Jednolahra-
Irskd biblí eskau na šest díl rozdlenau bez po-
znamenání nu'sta (Kralic w 3Ioraw) we 4. aneb
jak jiní ten formát jmenují w welik. 8. s wýklady
a sumniariemi knih i kapitol pod nápisy:

a) Biblí eské díl prwní, totiž paterý knihy

Mojžíšowy w now wydané. MDLXXÍX list

342 textu atd. b) B. . díl druhý w nowc wy-
daný 1. p. 3IDLXXX zdržuje w sob knihy od

Jozue až do knihy Ester 441 list c) B. . díl

tetí 1, p. MDLXXXII, obsahuje knihu Job, žal-

tá, piMslowíj kazatele a písn Salomaunowy
233 listu, d) B. . díl twrtý 1, MDLX.\XVIÍ.

Obsahuje proroky od Izaiáše až do 3Ialachiášc

424 list textu, e) B. c. díl pátý, w nmž se

knihy ty, které jsau nazwány ApokryíFa, po-

kládají. 1. MDLXXXXIII 294 list, fj B. . díl

šestý totiž nowý zákon w now wydaný 1. p.

MDXCIII 481 list textu. Tento šestý díl wyšel

znowu léta 1601 s nápisem: Biblí eské díl

šestý, totiž nowý zákon w now pehlednutý

1. p. MDCI. Textu 498 list mimo rejst. a

Errata.

>Aykladaí te biblí byli : M. Albert Mikuláš. Lukáš
líelic, z otce Zi<la |)oklného zplozený, Jan Eneáš
^Izaiáš Caepollá, Jiík Streyc aneb Vetter. Jan Efraim.
Pawel Jcssenius, a Jan Kapilo. Náklad pak inil

na tuto biblí Jan Zerotín, Baron z Námst. Dobro-
písonuiosl této biblí a e pro istotu swau za pra-
widlo napotom pijaty od samého Weleslawíny a

.lesnily Sleyera. \Vyšla po druhé s nápisem : Bibli

swatá, to jest kniha, w níž se wšecka písma swatá
starého i uowého zákona zdržují, w no\A wyti-
štna a wydaná léta p. 1596, 1162 stránek we
welikém 8. Jest to wlastn nowé wydání pedešlé
bratrské biblí, tuto na šest ddu w jedné wazb
rozdlené ; lext wšak místy welmi zmnn a mno-
hyin wyswtlowáním zanesen. Uinili bratí to wy-

lo "
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dání pro pohodlí obeoního lidu w jednom dílu.

^eb sprostý lid rozjiiijiil díl po dílu, lak že \ve-

skcra bibli zi-ídka se kde spatowala. Zapoinenaure

pak bratí, že clowk sprostý, když stár jest, nej-

radji biblí te, a w té samé pro skrownost pí-

smen zraku již mdlého ísti nemže, wydali ji tedy

po tetí wétším |)ísniem pod jménem: Bii)li swatá.

To jest ktiiha. w niž se \všeika jjísma s\v. starého

i nowébo zákona obsahují, w nowé wydaná MDCXIII

(1613) fol. bez poznamenání místa Kralie, textu

12()0 str. Nejkrásnéj.ší exemplá na wýborném per-

gamenu Zerotinowi náležejíei cho\vá se we >S'ra-

íslawi w bibl. mstské u M. Magdaleny xvazba

stíbrem oko^\aná.

1168. Wács/atc Mathiades, far. Starobydžow-

ský Nvydal slarý i no>vý zákon >v Brn 1611.

1169. Bibli eská, to jest wšecka s>valá

písma, obojího starého i nowého zákona, opt
v> now wydaná a wylištná, w Starém ni.

Pražském, práci a nákladem Samuele Adama z

}Veleslmríiia 1613 fol. Pipsaná urozeným a

slaleeným pánm z rytístwa i páiilíin defen-

soriim nad akademii a konsisloi pod oboji.

Této bibli uiiwali také katolíci (pod jednau).

y) Nowý zákon.

1170. Nowý zákon wedlé toho poádku a

pímé prawdy, jakož jej sw. Jeroným z przni-

losti starých bluduow , . , oistil atd. 1527 w
Plzni nákladem Jana Pckka we 4, list 225.

1171. Nowý testament, xvsecek již nejposléze

a piln od Erasma Roterodamské/io pehlednutý

atd. 15:33 w 8. mal. od knze BENEŠE
OPTATA z Telce a PETRA GZELE z Prahy,

wytištn w Námští u Matje z Dwoišf,
To wydání nade wšecka starší i nkterá po-

tomnjší pedi. Pipsán Johann z Boskowic, jep-

tišce w králowském kláštee w Starém Brn.
1172. N, zákon od 1. 1534 mal. 8. w

Normberce u Fridr. Peipusa, nákladem Hektora

ŠeíTlera mštnína Normberského.

1173. Now. zákon 1538 w 8, w Starém

ni. Pražském u Jana Hada, Po druhé 1545,

1174. Nowý zákon pána a spasitele atd. w
Normberce, nákladem Linharta Milchthalera 1538

(Ungar klade 1542) w 8.

1175. L. 1549 w Prostjow u Jana Giin-

Ihera, mal, 8.

1176. Nowý zákon w Menším m. Pražském

impiniowaný u Bart. Netolického 1551 w 8.

1177. Nowý zákon léta 1555 w 8. w Ho-
lomauci u Jana Giinthera,

1178. Nowý zákon 1558 w 8, w Starém

mst Pražském u Jiíka Melantricha z Aventínu,
Též t.J64 w K 1570, 1.Í7G, pak 1.582 po smrti

Jiíka Melantricha staršího (f 1580J wydán od Ji-

íka .Melantricha ndadšího.

1179. Nowý zákon 1563 mal. 8. w Starém
m. Pražském u Jana Kantora.

1180. Nowý zákon w now do eštiny (z

eckého) pel. I. p. 1564 od Jana Blahoslawa w

12. Po duhé 1568 we 4. (na Oslrow bližStráž-

nice w Hradišfském kraji w Moraw.)
1181. Nowý zákon, w now do eštiny pe-

ložený, wytištný I. p. 1596 w 12. (w Kra-

licích) s erweným titulem.

Text jest |)od!é Jana Blahoslawa. Wyswtlení a

poznamenání jsau wypuštna. Na listu 299 jsau li-

tery S. H. (t. Simon llalicaeus, jenž byl Morawec
a wypowdnce).

1182. Nowý zákon 1596 we 4. w Starém

m. Pražském u Jiíka Jakuba Daického.
M rejstíku po nawštíwení p. Marie nalézá se

s\\átek Jana Husa, kterýž se jindy toliko w wy-
dáníeh jednoty bratrské nalézal, též 1597 we 4. ib.

1183. Nowý zákon 1597 w 8. w Starém

m. Pražském u M. Daniele Adama z Welesla-

wina. Srownáwá se cele s wydáním Ji. Me-

lantricha od r. 1564 a 1576.

1184. Novum testamentm Dni. Nri Jesu

Chrisli Siriace. Italice, Ebraice, Ilispanice, Grac-

cc, Gallice, Latine, Auglice, Gcrmanice, Danice,

Bohemice, Polonice studio et labore Eliae Hul-

teri, Noribegae 1599 fol. W eštin podložil

Huller Melantrichfiw nowý zákon od r. 1570
neb 1577, a wšak i ke škod jazyka mnil k.

p. místo: tyto wci psal jsem wám(i Ep. Jan

V. 13) položil: toto psal Mám, bez pomocného
jsem ; místo které, lidské atd. wždy klcr, lid-

ské atd.

1185. Biblí eské díl šestý, totiž nowý zá-

kon w now pehlednuly 1. p. 1601 (w Kra-

licích na Moraw).
Toto jest wlastn 4té wydání n. z. od bratrské

jednoty; totiž od Blahoslawa pro n peložený r.

1.^04, 1568, pak 1596, w 12. a nyní. Zachariáš
Aston, wážený thcolojr, kazatel a senior w Ewani-
cích piilal k annotacím ješt mnohé jiné, z kte-

rých patrno, co bratí tehdáž wili, a emu uili.

d) ásti biblí,

a) Knihy Mojíišotcy. Tobiáš.

1186. Paterý knihy Mojžíšowy , w Norm-

berce skrze Jana Giinthera w 8. 1541.

1187. Tobiášowy knihy, w nicližto se te
o jeho |)rikladném žiwot, o zkušení, jímž ho

hub zkusil, o služebnosti andlské a poctiwém

manželstwí, kteréž jest andl Rafael mladému

Tobiášowi božím spíisobem zídil a starému To-

biášowi zase zrak nawrátil, a jest kap. XIII.

w 8. 1538.

b) Žalmy.

1188. Žaltá Dawida sw., w now do e-
štiny peložený 1529 w 8. bez místa.

Potom 1562 w 12. u Melantricha 1571 w 8. 1579

w 8. a 12. (w Králíci, s krásným písmem, a wý-
klady drobnými), též 1581. 1583.

1189. MATJE STHÍBliSKÉlIO : Žalmy.

(Index.)

1190. Auprawa wojenská aneb žalmowé Da-
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wida sw. 19tý a 120tý k nynjší hotowosli

a wálce kresfanské proti národu tureckému pí-

padní, w Praze u dd. Wclesl. w 8. 1604.

c) Jesus Syrach.

1191. Jesus Syrach, podlé wydání Dr. M.

Luthera z nm. ei w est. peložený u Ale-

xandra na hoe Oliwetské, (w Litomyšli) 1537

w 8.

1192. REŠEL JAN Jesus Syrach, jinak

knihy Ecclesiaslicus, o dobrých mrawích a chvva-

lilebném obcowání: wšem hospodám, dílkám

a eládce k ítání welmi užitené, w jistá mí-

sta obecní a hlawní artikule kestanského uení

poádn sebrané, wytištno w Starém m. Praž-

ském u J. Melantricha z Aventína 1557, 1561

fol. 1563 w 8. [též w Olomauci n Giinthera

1563 >ve 4.] 1574, 1575 fol. list 313, a

1597 w 8. u D. A. Welesl. listíi 179 regist.

1193. Maudrost Jesusa syna Stjrachowa atd.

lat. a esky, u M. Dan. Ad. z WELESLA-
WÍIVA 1586 w 12. list 202, mimo titul

a pedmliíwy latinské.

1194. Ecclesiasticus atd. kniha ducho>vních

mraww a ctnosti a — s. (b. tit. exempl. u

Boka) Item. Modlitby pobožné, jenž jest druhá

stránka této knihy atd. W Praze u D. K. z

Karlsperku 1615 w 12.

d) Pislowi.

1195. Pislowi Šalomaunowa: Salomonis re-

gis sapientissimi libri duo proverbia et Eccle-

siastes. In gratiam studiosae juventutis, verae

sapientiae appetentis, seorsim editi et Bohemica

versione, ut et versus versibus, et pene verba

verbis respondeant, explicati atque illustrati.

Pragae excudehat M. Daniel Adamus a Velesla-

vína 1586 w 12. list 143.

1196. Šalomaunowy prwní knihy, jenž laliné

slowú proverbia . . . esky pislowi, ty jsau

o nauení a kázni tch , kteí poínají bohu

slaužíti, o trestání zlých mraww, a o nauení

ctností, a mají kapitol XXXI, w Praze u Jana

Hada bez roku. A—H. po 4 listech malých

jako \v 12.

e) Ewangelia^ eptsfoly, pašije.

1197. Pašije ze wšech ty ewangelist (ne-

celý), \Y Boleslawi 1544 we 4. (u Boka).
1198. Poíná se pašije, kterauž jest sepsal

sw. Matauš 1551. Rkp. bibl. we. XVII. F.

27. we 4.

1199. tení a epištoly nedlní, w Praze u

bílého Lwa we 4. (bez roku) (Koná?)
1200. [Ewangelia]. Na konci: W Starém

mst Pražském u Matky boží na Liiži. Miku-

láš Koná w 12.

1201. Epištole na nedle a swátky, w Pro-

sljow u Kašp. Aorga 1557 we 4.

1202. Ewangelia a epištoly, jenž se pes

celý rok w každií nedli i w jiné swátky w
kostelícli ítáwají ty pašije, w Olomauci u Jana

Giinthera 1566 w 16.

1203. Epištoly a ewangelia nedlní a swá-

tení pes celý rok, opt znowu figurami p-
knými a summariemi, wytišténé w Ilolomauci

u Gunthera w 8. 1561, w Praze u Jiiho Me-

lant. 1567 w 8. W Praze (od J. Sfrann-

ského') 1574 w 8. Též 1597, 1615 w 8.

1616, w Žitaw 1618 str. 754 u Mích. Hart-

mana 1688. W Trenín 1645. W Žitaw 1698
str. 754 u Mich. Hartmanna.

1204. tení a písn w 16. 1580.

1205. Epištoly a ewangelia i pašije, w Ilo-

lomauci 1580 w 12. Av Brn 1736 w 12.

w Žitaw 1642 w 12. w PraZe 1759 w 12.

1206. ei boží, kteréž se we dny nedlní,

stední, pátení, w slawnosti wýroní i w jiné

swátky w shromáždních spolených ítáwají

w 8. 1592, 1597. W now pehlednuté 1604

mal. 8. str. 486. Registík písní duchowních

str. 24 b. m. atd. též 1616 w 8. (w Kralicích).

1207. JANA GRILLA z Grillowa staršího

ewangelia na nedle a swátky s figurami a s

rytmy. W Praze u Ji. Nigrina w 8. 1595.

1208. Walentina Šubara Landškronského

summy krátké na epištoly a ewangelia, na ne-

dle a swátky s písnmi (okolo 1613) Index.

1209. Pašije sw. Matauše a Jana 1615 (tisk

a známky jako w kancionálu Kralickém) Boek.

1210. Evangelia et epistolae, quae diebus

dominicis ... in ecclesiis unitatis fratrum . . .

explicari solent, graece, hohemice, germanice

et latine cum analysi difficiliorum vocuni gram-

matica et populari textuum divisione, in usm
scholarum, cum parvo catechismo in iisd. linguis.

Bremae typ. Thomae Valeriani 1616 w 8.

f) Zjeiceni stc. Jana.

1211. Zjewení sw. Jana od Paw. Bydžow- »•«
ského, w Praze u Sewerina mladšího 1538 w 8. "^

b) Dogmatické a polemické.

1212. O znamení a prawd, proti Ilabro-

wanským 1526.

1213. JANA DUBANSKÉHO neb IIAB-
ROWANSKÉIIO Listowé bratím Boleslaw-

ským poslaní, i také jich odpowédi zase psané,

tuto spolu jsau wylišténi k žádosti uroz. p. p.

Janowi z Lipého a na Krumlow, najw. mar-

šálku král. eského, p. Dobešowi z Bozkowic

a na Rosicích, p. Krištofowi z Bozkowic a na

Tebowé, w Prostjow 1527, (w Indexu 1537).
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1214. Trukliil o imikách pekelných. Rkp.

we. bibl. XVII. H. 11.

1215. Aiifispiirská konfessi aneb wyznáiií

>viiv lujjusiijšímu cisai Karlowi VU'imi, od kní-

žat a mst iNiiuckc lliše iislclio uíoiií ewaii-

írlikrho se piidržtjiiícli, na snnié Augspnr-

ském I. p. 1530 podané (bez ni. a r.)

Za Ferdinanda 1 wydána: ^Tato ^víra není a iiá-

boženstwi slarých \vrn\' cli oclni llo a krew pán
pod obojí piijíniajících (b. ni.) 1562 \vc 4. ') totiž

^vy7•nii^í Nvíry sw. kíesf. \všech tií slawiiw král.

oského tlo a krew pána n. J. K. |)od obojí pii-

jíinajíiih 1573 we 4. též 157(5 nákladem p. Aleny

Berkowé z Lomnice : pak 1579 ue -1. od >Vácjda\va

z >\ eso^^ ic [ku konci báse s podpisem A> . z ^^'.,

léž na konci erb \)u\ msíce s týmž podpisem.) —
\\ T. 1608 w I)rážJanech n Jeronýma Šice; 1609

>ve 4. w impr. Sniiianské a opt 1610 we 4. lamže.

riloni majestát Rudolfa II. Porownání mezi stranau

pod jednau atd. Arlikulowé a snesení atd. Kády
církewní 148 str. AVydal Micli. Spanowský z Liso-

\va a na raeow. — |Ta konfessí hned po sepsání

1575 do nminy, pak r. 1619 teprwa do latiny

peložena, a Fridrichu od Pražské konsistoie a nni-

versily podána b\la. Tištna potom: Confessio bo-
bemica vere Aniruslana esky a latinsky w Praze

1()20 \ve 4. léž 1620 w 12. \v Ilolomauci n Krist,

hnte, opt pieložcná a o|)ra\vená. Pipsána T-
šínským, nákladem Jiího Tranouského. Pak w
>ornd)erce 1621 \ve 4. — L. 1630 w tiskárn !M.

Saniuíde Martininsa z Dražowa eírkwc Perenské

slowa božího kazatele, tyž Mart. z Draž. jsa 1625

\v IVidrlandu konfessí e.skau tisknauti dal. |\V. Ohlá-

šení bratí w Lesn 1635 str. 42.] — L. 1720 wŽi-
taw od W. Kleycha; r. 1783 \v Praze u Jana Tom.
Ilochenbergera w 12. — L. 1808 we Wacow znowu
pehlédnutá a s nkterými pídawky u Ant. Got-

liba w 8. archuw 17. *).

12 IG. Kniha o klekáni ped swálostí ollání

1530 [cf. Šturiii Rozsaiizcni II. 02.

J

1) Chtli nivteí na snme 1575, aby Au^sp.
konfessí b>la |)ijata od Cechúw. než dle wule
wtšfny se|)sána jest od zízených k tomu
osob ovsech stauíiw (\v. Obrana Sam. 31. z

Draž. sir. 73) tak nazwaná eská konfessí.

2) Sam. .Mart. z Draž. w Obran str. 171 |)íše

toto: Zídeti by se mlo, že konicssí eská
pi j)Oslední «'dicí swé léta 1610 bez na|)ra-

wcní na litnli anebo nápisu swéni zstati ne-

mohla. Nebo když jsau milí |)cdko\vé 1575
císai 3Iaximiliano\vi 11 . . konfessí swau w
eském jaz. sepsanaii poílali , fakowý nápis

jsau níid ní položili: A^ yznáiu' swaté kesfan-
ské wšecli tí sta\Mi\v králowslwí eského,
k kšaftu tla a krwe |). našt ho Ježíše Krista

se pi/.iiáwajících, tím titulem také 1579 léta

ponejprw k swému wylištní pišla. Pitom
i knéž>i\vo z jednoty bratrské \v edicí swé
léta 1608 bez wšelijakého dowolcní stawuw,
jakoby sand njidond stawy w tomto krá-
lowstwí byli, |iublik<iwané zanechali a w ní

ani jednu literku mzjinaili; ale to nic dá-
leji nežli do roka trwalo, potom zase exem-
plá od n. pana Hcnricha Kurcpacha I. 1583
zfalšowanV (co se wšak nápisu dotyce) léta

16(»9 wyti.šln a podolniým siiusolieiu I. 1610
na nnsl a jménem stawuw pod obojí w e-
ském i ním. jazyku wyllacn jest.

1217. Kalccbismus, w Boleslawi w 8. 1530
(w Dobr. Reise 138).

1218. JIM)ÍIICIIA STURMA a) Konfessí

eská. Na Kannelu w 8. 1532. hj Odpowd a

zpráwa Ic jcdnoly, ktcrauž z oniyln |)ikliarl-

stwim na/.ýwaji, na teli spis proli nim od star-

ších Lilcckých neb Uabrowanskýcb, w Mladém

Boleslawi 1533 w 8. od Jindicha Štnrnia.

[Sturm w Srownání str. 34 jmenuje spis ten ob-
dlaužný, a na 2 strany rozillený.

|

1219. Tetí spis (proti bratím) od slarších

Lilcckých neb Habrowanských 1. 1533.

1220. Spis z písem sw. sebraný, o prawém

a wéném bolui otci, synn i diiclui sw. w oso-

bách rozdílném ale w podstat božského bytu

jediném. Pitom i o p. Kristu prawém boiiu n

lowku, w poct a poklon bohu olei row-

nému. Proli tm w nowc powslalým bludfim,

kteréž nyní smjí nkteí pewrácení lidé mezi

mnohé wlrušowali, zapírajíce Kr. p. býti pra-

wým bohem, kterýžto smysl že je bludný a

scestný, i také obecné wíe kesf. odporný, to

se písmy sw. zjewn ukazuje. Od bratí a star-

ších de Monte Liliorum 1. 1534. Pednd. Aij

—

E. kniha E— 0. Kašpar Prostjowský.

1221. Jestli to prawda, by to jistotn clo-

wk wdli mohl, že spasen bude 1534 [od

bratí esk.] w. Šturm Srow. str. 306.

1222. Wyznní trínj bratrské.

Dle pednduwy na koiessí (1607) a) nejprw
nkterýcli artiknluw Rokycaiiowi (1468) podali, bj

Psaní Jiíuui králi uinili. 1468 c) Mstm wubec,
plnji a swllcji sepsané konfessí swé podali 1507.

(I) Králi Wladislawowi II dw konfessí pedložili,

kratší 1504, širší 1507. e) Psali krátké wyznáni

wíry králi Ludwíkowi 1524 (w. odd. III). To wš<!

esky, f) W r. 1532 wyšla w Boleslawi na Kar-

mclu: Z potu wydání atd. Téhož roku Jiímu Bran-
dcnburskému nm. konf. na|)sali, potom od Lutera

1533 we \\iteml). tištnan, (kdež i 1568 nádhern
wyšla) ano pozdji 1538 lat. pod titulem: Apologie

prawéiio uení, kteréž wubec Waldenskýnn jme-
nují atd. wydána. fi)

^^' eském jazyku opt po-

daná Ferd. I 1535, 14 Listop. Kteráž po druhé hned

rok na to tištna byla pod nápisem: Confessio aneb

|)Oet z wíry, z uení i náboženslwí kesfanského
králi Jeho Milosti we VVídni podaný, od pánnow a

rytistwa králowslwí eského, kteíž jséi z jednoty

bratí zákona Krislowa. Po druhé wytištny a spra-

weny : Léta p. 1536 (INa konci): Wytištno po

druhé w Litomyšli na hoe Oliwetské a dokonáno

w úterý po sw. Stanislawu atd. w 8. A—L po 8

listech. Táž lat. peložena a w AVittenberce tištna,

od Lni. schwálena. A) L. 1564 tatáž konfessí ob-

nowcna, doplnna, a wyswtlena nejprw w jaz.

eském, a potom hned nm. od bratí peložena a

Maxim. II s písnnd bratrskýnd též nm. pelože-

nými podána, a že i w král. |)olském bratí zde

onde záštitu nalezli, táž konfessí w polský jazyk

peložena a králi Zykmundowi Audustowi na snmu
obecním we Waršawé podána byla. Obnowená ta

konicssí opl latinsky 1573 we AViltenb. wydána i

w nm. pehlédnuta. (^V knížce: Ohlášení, slojí:

že konf. Maxim. 11 podané mezi spisowatcii bra-

trskými byU D. Paw. Prcssius, a Jií Streyc). Potom
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pod til úlem : Confcssio aneb poet z wíry <atd. z

uení i náhožcn.slwí kest. ncjja.snjšíinu ald. králi

Ferdiiiiindowi : Od páiiíi a rylí.-ílwa kr. csk. kte-

íž se istého uení w jednot hratrské pídržejí,

w VVídni 1533, 14 dne Listopadu podaný atd. A
polom nepemoženému císai Maxim. H ald. Též

nejj. králi polskému Ziknuindowi Aiij^ustowi atd.

1608 (dle 1575) Znowu pehlédnutý í. 1607. Jest

také nazad z nkterých znamenitých mužfi, o této

koniessí saud a swectwí, z latiny do eštiny pe-
ložené w nial. 8 stran 287 a 63 (pednd. a rejjist.)

bez udání místa. Polom w Amsterodame od Ko-

menského u J. l'askowského 1662 w 12. w Berlin

skrze .1. Boh. Elsnera u K. Fr. Hennincra 1718 w 8.

Uwádjí se mimo lo wydání latinské od r. 1.573,

eské od r. 1547 a 1575 sir. 142 pedml. 24.

(W Indexu též 1557, 1561 w 8. 1564, 1567).

1223. Jana echa kazatele w Baynilii knížka

kresfanskýcb pohádek.. 1536 w 12.

1224. WÁCSLAWA TURNOWSKÉIIO
knížka o trojím píchodu pána našeho Ježíše

Krista, w Praze 1536 w 12.

1225. Otázky (bratí) o rozhešení zpowdi,

o pijímání tla a krwe atd. 1536 w 8. skrze

Alexandra (w Litomyšli) Šturni Srow. 181.

1226. Jana liaiwina a) dw epištoly o w-
cech tohoto asu znáti welmi potebných we
4. 1530. Po druhé w Basilii 1546 we 4. listu

75. b) Epištola J. Kalwina dána w Genow 8

Ledna 1537.

1227. Apologia. Zjewné dosliueinní, aneb

wšem wbec wydání potu z wíry, z uení i

ze wšeho poádku, ktere'hož w náboženslwí ke-
sEanske'm užíwojí bratí a starší, kterýmž n-
kteí llabrowanští neb Lyletí íkají 1536 w 8.

In Monte Liliorum Kašpar Prostjowský 1537.

(Index sir. 35), te'ž 1538 (Index str. 10).

Konfessí wydání potu wíry kesanských služeb-

ník, že ne Ilabiowanští, ne Cwinglianowé, ale

kesfanowé jsau. 31s. we 4. b. r. u Jlillnera na
Smene. Kniha ta peložena do latiny pod titulem:

Apologia verat doctrinae eorum, qui vul^o appel-
lantur Waldenses vel 1'icardi.. Oblata D. G. Georg.
Marchioni Brandenburgensi.] Vittenbergae per Georg.
Rhau 1538 we 4. Též w rkp. Grolmusowe od r.

1567.

1228. PAWLA BYDŽOWSKÉHO, faráe

u sw. Ilawla a) Traktát s krucifixem, pod ti-

tulem : Cechowe' milí, jenž žádáte býti wrní,
tuto najdete, kterak M. J. Hus, a M. Jakaubek

jeho towaryš milý atd. Tištna u Jana Hada w
Praze 1537 w 8. (Index 1535).

b) Tyto knížky tré w sobe drží, prwní, že

mocí slow božích w první spfisob poswátné

jest tlo bozi, a w druhé toliko krew boží ald.

w Praze 1538 w 8. (Index) dle Stelcara r. 153\).

c) Knížky o pijímání tla a krwe pána na-

šeho Ježíše Krista pod obojí spiisobau w Praze

1539. (Na prwním listu stojí kalich) w 8.

d) Tato knížka toto tré okazuje, «) že pán

bíih a lowk Ježíš Kristus jest w swátosli z^)

že tu jemu wrní klanti se mají. j') že se mu
tu modlili mají we 4.

e) Dfátka a newiátka i hned po ktu tlo

a krew boží že |)ijímati mají, w Praze 1541

w 8. skrze Harlol. iNelolického. Po druhé 1586.

f) Tento spis ukazuje, že biskupowé biskupa,

a biskup knží, a knzi od ádných biskiipw

swcení, tla a krwe boží poswcowali mají,

w Praze 1543 (1534?) we 4.

g) Kesfanské wíry upímé o tle a krwi

boží wyznání podlé spusobu wší swaté boží

církwe, z které žádnému kcsfanu wen wychá-

zcti nesluší . . W Praze 1546 we 4. 1 */„ archu.

(Na druhé stran :) Dstojnému a ctihodnému

knzi Janowi panu adminislratorowi arcibiskup-

stwí Pražského a dkanowi kostela sw. Apoili-

naíše, spráwci pocliwého knžstwa božího pod
obojím posluhujícího . . knz Pawel Bydžow-
ský atd.

1229. Bratí obecné wšech kesfaníiw na-

uení starodáwné wíry pikázaní, a modlitby s

wyswtlením jich, w Litomyšli 1537 w 8.

1230. Jiiíka Muška otázky theologické Lu-

lerowi do Wittemberka poslané. Z nm. pe-
ložil WÁCSLAW RAKOWNICKÝ 1539 w
8. (Index).

1231. Martina Lutera o církwi swaté, a

znamení její knížka, kterauž wydal o konciliích

we Wittemlterce 1539 w" 8.

1232. Dialog. To jest dwau formanuo roz-

mlauwání, Peterky a Walaucha
,
pepotebné

:

O uení a wíe, knze WACSLAWA dkana
na Horách Gutnách, (sic) nyní w now od je-

dnoho uitele jednoty bratrské k poteb wr-
ných wydaný (bez místa a r.) A— M. (1542)

we 4.

1233. JAN AUGUSTA «) Zrcadlo knžské,

pro ty, kteíž jiné za odezance církwe sw.

býti lehce ukazují.

Z knihy M. Lutera proti knížeti Bruncwíckémn,
což Antonín Kotwíu z nminy w latinu pcio/.iw

dal wytisknauti. Augusta z nm. w eštinu ptdožil

a wydal pod tím jménem Zrcadlo atd. naež se

sám w dialogu dwau forman odwoláwá str. 3

1540? Proti lomu zrcadlu AVácslaw dkan Kutno-

horský psal spis : Knížka proti zrcadlu knžskému.
[Wiz pe Augusty C. 11.]

h) Proti Ilabrowanským. AV Litomyšli u Alexandra

Plzeského 1540.

) O záwazcích kesfanských zákona Krislowa.

Spis ten psán byl I. 1537 k žádosti njakému Re-
hoowi mydlái mštiunu w Nowém mst na !\1o-

raw pod 1'ernštcinem. (.l/s. hist. fratr.) AVytišln

wšak teprw 1540 u Alexandra na Hoe Oliwctské

(w Litomyšli) a. /. také kázaní Auguslowo o .lidá-

šowých dtech, na e Actor. 1. „w tch dnech
powslaw Pelr^' . . wylišlno bylo atd. Proti léto

knize (o záwazcích ald.) psal Pvlr fará Litom-
ický w Zasadí (pedmstí), jejž Balbin jujcnuje

alholicus, a jtipsal ji Karlowi Ihibanskému z Dii-

han. |>áuu w Lihšicích a Raudnici 1541. Naež
Jan Augusta opt wydal

:

d) Ohlášení a ozwání proti knížce Petra w Za-
sadí n Lilomic. W Litomyšli 1541 w 8. Nato opt
wyšla : Pclra far. welmi powolná, pokojná a upi-
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lima oilpowíd na došli prudké, bauliwé a welmi

zihylraló bratra Aiijíiisty Jana, slaršílio spráwce

sltorii LiloniyšlskliK ci/.wání a olilášoní. a pitom

Íi-;t knze Jakuba ]\olyiislilio dkana Liloiniitkóho

wšeni wnbec bratím náboženslwí Jiolfslaw.skóho

^\védicí, w Traze 1542 we 4. Tipis Janu z l'irn-

štcina. Proti knize o záwazcicb psal tž >Vii(sla\v

dkan na Horátli Kutnácb a knz Bartoš [\v. Sam.

Mart. z Dráž. Obranu str. 151-1

ej Spis jmneui role jednoty (bratrské) k J. M.

Cis. do .\u<r>purku poslaný od Jana Augusty. U Ale-

xandra PI/.ell.^kého na Hoe Oliwctské (w Litoniy-

Mi) 1541 we 4.

f) Fsaní tetí Jana .\ufrusty sboru Litomyšiskému

uiniié s ^vys\vtlením epištoly s. Pawla k tíala-

luin 1547. Bkp. we 4. u Boka.
g) Jana Augusty a knžstwa kališného pe od

nho samého wrn a práw se|)saná, wšeui wu-
bee k saudu podaná. (Ku konci) : Datum onde i

on<le, a wytišlno léta páu 1543 we 4.

Ka to Martin Klatowský, kališník a silný odprce
Jana .\u<rusty wydal : Bozsuzowání upimné arti-

kulu nkterých z pe Jana Augusty, kterauž pod

jménem knžstwa proti wšemu kesfanstwu , krom
sekty Waldenské, wydal 1544 , w Praze we 4. u

Kubeše.
h) Spisek o pokušeních. U Alexandra na Hoe

Oliwelské (w Litomyšli) 1543 w 8.

ij Reffistík a ei atd. Obsahuje uení eských
bratí. Ta kniha od nho we wzení psána, a od

jednoty s promnau wydána.
k) Sepsal knížku, dáwíije pi;íiny, proby bratí

do kosteluw chodili nemli. [Slurm w Rozsauzení

IL 4J.1

1) AVeypis artikulw Janowi Augustowi 1560 po-
daných , chtl-liby wzení prost býti, coby pod-
nikuauli a slíbiti ml, pak odpowdj. Augusty. Tož
replika ;

pak zpráwa J. 3L knížecí s strany Jana

Augusty wzn. Dále : Odpowd na artikule jemu
podané a zase : Odpowd na nedostatky wyhledanc
w artikulích piznání J. Augusty 1561.

iti) Píiny piznání niého (Augusty) k stríin

pod obojí.

n) Swdectwí otcw s. starých Cechuw o An-
tikristu.

o) Píiny J. Augusty, pro pi nynjších knzích
eských kolleje Pražské není. Rkp. XV stol. we 4.

u Boka.
1234. B.VRTOŠ Z BÍLINY. Spis, w kte-

rémž uteni a zacliowání bralí weliké strany

neb BoleslaMských zeledlné scestné . . býti do-

kazuje b. m. 1540 we 4.

1235. O wíe a dobrých skutcích z starého

i nowého zákona králce sebrané ei. Z nm.
hai/jaru íluheriiia pí-eložené. W Starém mst
Pr. íkrze Jana Hada 1541 w 8.

12.'50. Mariina Lulera o mši obzwláštni neb

samotné, a o pomazání knžském z ncin. a la-

liii>kébo jaxyka do eského s pilností pi^eložená

atd. 1541 (bez místa ?)

1237. Proti alcboránu totiž zákonu tureckému
a sarfcenskému a alc.šnému jich náboženstwí.

Od k..é7.e B.MITOL. DWOiVSKÉllO, w Praze

.Swerin mlaiLsi we 4. 1542.

1238. .J.VKLMA WOI.VXHKÉHO list wšem
wubec bralrim náboženstwí Boicslawskélio swd-
iui, w Praze 1542 we 4.

1239. Listowé a psaní knze WÁCSLAWA
pana dkana nyní na Horách Kutnách, a Ka-
špara Saukenika mštnína Litomyšlskébo , kte-

rážto tebdáž (1532) se mezi nimi sbhla, když

byl faráem w Litomyšli atd. tlaeno 1. 1542
we 4. (bez misla) A — D. Nepochybn wydal

Jau Augusta.

1240. List neb spisek starých bratí, dáwno
udlaný, s pedmluwau obšírnau wšak potreb-

nau, kterýž se nynic znowu píin nynjších proti

bratím... wydáwá 1542 we 4. A— G. (ku

konci): .\le.\andcr (t.j. Oliwelský w Litomyšli),

wydawatcl nepochybn Jan Augusta.

1241. Erastiia Hoterodatusliého Spis o usta-

nowení w církwi, pel. od JIRLKA ANDLA
Kralohradeckého, >v Praze 1542 we 4.

1242. Dwanáctc artikulw wíry kresfanské,

kteréž slují symbolm dwanáctc apošlolftw, grun-

town wyslowcné, a z ei nmecké w esko
wyložené. Pitom troje symbolm s pknými
figurami, lidu obecnímu a hlúpému wydané 1542

(na konci) : Jan Giinther w 8. Pekladatel jest

JAN STRANNSKÝ. Pipsána bratrm Janu

a Zachariáši z Hradce (t. Jindrichowa). Pak

w Prostjow 1553 w 8., pak 1593.

1243. Bludy bratiM Boleslawských. Rkp. od

r. 1443 we 4. w Olom. bibl. (Boek).

1244. BENEŠE BAWORINSKÉHO z

Wlilio pole kniha o prawém náboíenstwí kre-

sfanském atd. w Starém mst Prostjow skrz

Jana Oliwetského z Oliwetu 1543 we 4. wydána

skrze Michalce Martina. A—H.

1245. O weei pán, kázaní, k žádosti Jana

Lékae w Mladé Boleslawi wydané od MAR-
TINA MICHALCE.

Proti tomu wydal knz Bartoš Bílinský : Psaní

proti kázaní Mart. Michalce 1544. Naež o\)é\, onen

wyslal : Odpowd na psaní knze Balošc Bílin-

ského, proti kázaní atd. 1544.

1246. Jiíka Štyrsy spis, 1544.

1247. Jana Špangenberyera Perla písma sw.,

zawírajíc w sob hlawní artikule a lánky kesf.

uení (ddic. 1544) tisk w r. 1545 w 9. od

JANA STRANNSKÉIIO pel.

1248. Troje symbolm aneb wyznání wíry

Kristowy w církwi jednosworné užíwané. Mart.

Lnter doktor w \Viltenherce 1534. Tištno

1545 \s' 8. I). m. [w Prostjow.]

1249. Jana Špamjenberyra Loci comniunes

Melancbtona Filipa. Otázky i katechysmus pel.

od kížowníka Kašp. W Prostjow nákl. Mart.

Pražáka, u Jana Giinlhera 1545 w 8.

1250. Najwtší a najprcdnjší rozdílowe mezi

istým a nepoškwrnným uením ewaiigeliurn

swatého, a mezi tím modláským . . . ským

uením. Z nm. peloženo (ku konci) : Wytišlno

a dokonáno 1. p. 1546 we 4. listíi 14.

1251. Katechysmus aneb nauení lowéka
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kesf. k užitku netoliko mládeže ale i lidem

dosplejšího wku obšírnji sepsaný a znowu

wytištný 1546, w Praze u Jana Kantora w 8.

1252, Pokorné a ponížené napomínání k nej-

nepemoženjšímu cis. Karlowi V, a slawfím nynie

w Špeyru snem . . držícím, aby se o na|)rawenie

církwe snažn a oprawdow starali , wydanc

1544. (Na konci): Skonáwá se šCastne pe p.

n. J. K. wedená od ueného muže a dokt. J.

Kalwina peložením z lat. a nákladem Zik. Zígy

mštnína Pražsk. w Normberce skrze Krist.

Gutknechta 1546 \ve 4. list 87.

1253. Katechismus Urbana Rhegia atd. Z

latiny peložil JIÍ ROZDALOWSKÝ, w
Praze 1547, u nho wydán w 8. min. A

—

X.

1254. Literae magistrorum Pragensinm ad

Ferdin. de punctis quibusdam religionis. 1549

Rkp. w bibl. we. (esky).

1255. Rozmlauwání lowka s rozumem, >v

Praze u Bartol. Pšetolického 1551 w 8.

1256. Katechismus neb nawedení kesfanské

kratice sepsané od doktora Henr. Scribonia,

probošta Pražského (praepositi), w Prostjow

u Jana Giinthera 1552 w 8.

1257. Psaní uinné od bratí, kteréž nkteí

z omylu a záwisti Pikharty nazýwají, w nmžto
oznamují se píiny, pro to býti nemže, aby

od náboženstwí swého pustiti, a k knžím bud

pod jednau , bud pod obojí pistaupiti mli.

1554 w 8. bez místa A— N.

1258. Jana Bosáka z Chyse (Chyšského)

:

fl^ Enchiridion. To jest skrowné a krátce slo-

žené knížky, a ukázaní míst artikulw obecných

o swátostech a jiných wšech církwe sw. po-

ádcích, [\v níž najde kesf. lowk nauení,

kterak má býti stálý u wíe kesf. pi poád-
cích církwe sw. obecní, a bludný kterak se má
naprawili a k cirkwi sw. obecní zase pistau-

piti. Boek 2 exempláe bez titule.] Pod ded.

stojí : Bratr Jan Bosák z Chýše, kazatel Plze-

ský 1554. Tišt. w Plzni 1554 w 8.w Praze

u Jana Kosoského 1555 w 8. b) O moci

boží a církwe jeho. W Praze r. 1555 w 8.

1259. Almanach duchowní ze stár. i novv.

zákona 1555 w 8.

1260. Knížka o andlích, w now do eské
ei peložená 1556 w 8.

1261. Doktora Jindicha probošta kost. Praž.

katechismus aneb nauení lowka kesanského

k užitku netoliko mládeži, ale i lidem dosj)-

lejšího wku obšírnji sepsaný a znowu wy-
tištný 1556. (Ku konci): Wytištno av Sta-

rém mst Pražském u Jana Kantora w 8.

1262. J. Arndta analomia et laboratorium

veri Christiani. To jest: lwery knihy o pra-

wém kesfanstwí spasitedlného pokání. Z n-
meckého jazyka w eský uwedený skrze MÍ-

CHALA LOXGOLL\, faráe w Boeslawi, w
Praze 1557 we 4. item 1617 we 4. u Dan.

Karla z Karlsperka.

Po teli s pipojením pále knihy milosti boží wšem
kresfaniiiii ald. pod liliilcni : .Jana Arnfia palery
knihy o prawéni kesfanstwí spasitedlného pokání
pel. M. Longoiins 1715 w 8 W Prešp. 1783 we
4. (obstaráním .Mich. Inslilorisa) .Jan Arnl. ffeneral-

superinlendcnt Luneburského a Brunšwilského kní-
žetslwí.)

1263. Jisté a prawé Avidní na nebi s sp-
sobem tím, když p. Kr. poslední den saudný

držeti má, w Praze 1556 we 4. (u Miltnera).

1264. Psaní knze... ke swým jednowr-
cm pod obojí, w Praze. Rkp. XVI stol. pi
spisu Bechynkow w Museum. Napomíná k stá-

lému setrwání we wíe pod obojí, zastáwaje ji

proti jednuškám a pikhartúm, jízliw a fana-

ticky. Wiz Rozbor 1842 str. 183.

1265. a) Píiny nkteré nesrownáni mého
s bratími, jenž Waldenští slowau, w smyslu. Z

kterýchžto i o jejich obzwláštnosti ponkud po-

rozumíno býti mže. W dedikací podepsán:

AVOJTCH Z PERNŠTEINA I. p. 1557
4 archy. Malý 8. w Prostjow u Kašp. Aorga.

b) Oswdení a oištní se jednoty bratrské

zákona Kristowa (kterauž mnozí z omylu Wal-
denskau, jiní z nenáwisti pikhartskau a nkteí
i Boleslawskau nazýwají) proti nákuom nestid-

mým a neduowodným knížky w now wydané

od uroz. pána, pana Wojtcha z Perštajna a

na Plumlow, a wytištné w Prostjow 1. p.

1558 24 erwna skrze Alexandra atd. im-

pressora A— K.

1266. Linharta Kulmana instrukcí o biších

otcowských syn i cizích 1558 w 8. w Pro-

stjow u Kašp. Aorga.

1267. Odpowd proti spisu knze Wácslawa

we 4. 1558.

1268. Petra Canisia a) Katechismus kato-

lický poprwé wydán w Pražské kolleji Jesuit-

ské lat., esk. a nm. jazykem 1559. (w.

Schmiedl Hist. S. J. P. I. lib. II. num. 86).

Potom aslji 1572 w Praze s pripiseni arcibi-

skupu. Opt obrázky wypoflobnnv. w Auffspurcc

w 8. 1615. Item s wyswtlenim ceremonii mše sw.

a slawnpslí pes celý rok. 1633 w 8. Opt od

AVácsl. crwenky (1669?) eským jazykem u sw.

Klem. 1671 w 12. Z latiny do nm. j)reložený od

Jakuba Destapes, pak do eštiny od Sim. Hlíny, w
Praze u sw. Klimenta 1715 \v 8. 1717 w 8. w Ho-
lomauci 1726 w 8. W Praze 1733 w 8. u Malauše

Spcyera are. imprcssora str. 235 (w otázkách a

odpow.)

b) Téhož malý kalechysmus , nebo summa
prawé kesf. kat. wiry, spolu s kalendáem w
12. 1584. Opt malý kat. obecnému lidu i

mládeži welmi užitený a nyní w otázky uwe-
dený a wubec wydaný w Praze u p. Ant. Be-

ncka 1708 w 12. Též w Praze u Mat. A.

Uógra 1736 w 12. str. 32 w Znojm 1741
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w 12. liím/. H J. Pnisa 17 18 w 12. ITóO

(_(l«a íiriliy.)

12(i'.l. Jana Brenvia íí/' Slowa z Ušaflii jtlio,

s o(I|)onm''iIí iia to 0(1 slu/.rbiiílui cirkwo T\ jriii--

ske. (Hádka o wiei jníiu''). b) Arctia problc-

matiim (o wstaupiii IMii). c) Neinojwskelio

dialribe s knožimi Jesuity Poznaskými (pel.

z polského), d) Obecni a lilawiii artikulowé

iiieiii kicsf. >v jednot bratrské 15G1. e) \\\-

storiiká zpráwa z božibo slowa o netei pán
1391, od Isaiáše Koneínélio we 4. Hkp. w
.Mus. 576.

12 TO. TOMÁŠE BAWOROWSKÉHO zr-

cadlo onobo wíného a blalioslawcnébo žiwóla,

>v kterémž se Medlé jisté zpráwy písmu swa-

tébo spatiti a >vidti množe, jakým žiwotem,

a w ktcrýcii mislecb swalí po smrti zsláwají.

Anno Domini lófil, \\'ytišlno w Starém m.

Pražském u .liríka ílelanlricba z Avenlinn \ve

-1. Pak w Praze 1822. wel. 8. skrze Jos.

Dilriba u Felterl.

1271. Jana Riwia .^rtbendorfienskébo knížka

o litulíli kíže 1561 (Index).

1272. Naweni a wylilášení o piljimání pod

obojí spusobau a podáwúní dilkám. wyhliišené

na sessí, t. j. zasednnli pátém s\v. obeenébo

concihnm Trideiilskébo za nejw. biskupa otce

s>v. Pia IV 26 Oerwence 1562, w Praze u Ji.

.Melanlricha z Aventinii >ve 4. též 1564 we 4.

list 8, 1568 we 4. (u 31iltnera na Smecn).

1273. Kalecbismus wíry, uení a wyznání

swatýcb starých ucitelnow a miiLedlnikuow od

asu apošloluw, nepocbyl)n až do cly set let

tasw nynjších... 1562. (Ku konci): Wyli-

štno w llolomauci u Jana Giinlhera \\ 8. Z

cizícli jazyku' wyložil TOM. REíSEL, wydal

Jan .Slrannský, mšCan Poíátecký.

1274. Hozmlauwáni bolia s Ewau, z epištoly

Filipa Melanciitona wypsané, od PAW. LU-
CIXA peložené w Praze 1562 w 8. (Index).

1275. Smysl a úmysl Krisluw jeho wlastní

swatosli wecee jeho w 8. Rkp. listu 93 we
^Vid. bibl.

1276. BLAIIOSLAW JAN. O puwodn
cirkwe atd. [Wlší i menši spis caslji se uwádí

w Jafelow hist. brat. Titul menšího. Sumnii

kratice ald. tam str. 84.]

1277. Hádání bratra MIKULÁŠE prawého
echa s knzem ímským o krwi p. n. J. Kr.

že roziláwána byli má lidu obecnému i ne-

winným ditkáni. Hkp. \VI slol. w 8. (Boek).
127^* Katechismus menši bratí 1564 w 16.

(1563 u Boka |.

1279. I»A\VI A Ll( INAIIELIKOMADA
a) Kniha o rozdílu a powinnosti starého i no-
Avébo zákona w 8. (Index), h) O z mrtwýcb
wstání Krista i našem : O žiwolu swalých a

zatracení bezbožných, s nkterými písnmi, w
Praze w 8.

1280. Obau dwau Aniikrisluw Coustantino-

poiitanského a Bímskélio jednohlasné a jedno-

stejné, uení wira ald. w Normberce skrze Wold.

Neybera 1565 we 4. listu 47.

1281. O osprawedlnní híšníka, jak a kudy

len híchuw swých zheywá a k milosti boží

pichází, knížka z nm. pel. w Prostjow
1565 w 8. u Wácsl. Kompositora 1567 w 8.

(Boek).

1282. NOŽIKA BLAŽEJ z Wotína a)

Proti bludm nkterým ped tisíci léty odsau-

zeným [w 4 ástkách. Ddic. Maximilianowi II

naped w latine wydanáj, w kteréž tylo tyry

wci slowcm božím a písmem sw. se prowo-

zují : n) že netoliko z wiry ale také z dobrých

skutkw sprawedliwí uinni býwáme (i) že p.

Kristus pod spusobem chleba a wína swé wlastní

tlo a krew nám Mydati ráil, y) že obt tla

a krwc p. od samého Kr. jest ustanowena. 8)

že služebnosti ... z moci slowa božího jsau

naízeny. W Praze u Jana Kantora we 4. 1566

list 40. b) Hozmlauwání mezi otcem a synem

tamže t. r. c) Wyznání o poctiwosli wzýwání

pímluw swatých a o modlitb za mrtwé, w
Praze 1568 we 4. [Exempl. u p. Miltnera na

Smen.I
1283. Rkp. od r. 1567 we 4. u Wácsl.

Grolluuisa, w nmž obsaženy:

a) Šestero napomenutí jednoho každého ke-
sfana k weei pán, kteráž dulkliwá a welmi

kausawá jsau, po kterýchž následují kázaní až

do nedle lyrmecílmé po sw. Trojici. K zá-

wrku : Tato knížka jest pepsána skrze Wácsl.

Zimu . . w sobotu w ocbtab sw. Matje . . 1.

tisicého ptistébo šedesátého šestého.

b) Confessí. Wydání potu z wiry kristian-

skýcb služebníkw , že ne Habrowanští , ne

Cwinglianowé, ale Kristianowé jsau, a že ni-

emuž jinému neuí , než což skrze písnia sw.

wydáno jest. . . Nato následuje XII lánk víry,

weee pán s obšírnými wýklady.

c) Katechismus Wernerítw nowý prawý . .

na XII lánk wiry atd. Též rkp. na Smecn
u Miltnera we 4,

d) List knze Petra x, Zawiešli odwolání

bluduw, kteréž držel o swátosti tla a krwe

Kr. . . . r. 1577, též rkp. u Miltnera t. r. we 4.

e) Kázaní na den památky božího tla., od

B. O. (Beneše Optata) 157 7.

P Kázaní od knze Benedikta Oplata z Tcle

na 1 list sw. Pawla 1 1 kap. ke Korintm ui-

nné 1577,

(l) Dlauhé sepsání z písem sw. o Antikristu

1578 (necelé).

li) List bratra Matje Pauslewnika poslaný
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kuzi mislni Hawlowi Caherowi, adminislríiloru

dolejší konsisloe Pražské
,

pro kteréž i liiied

wsazen byl do wzciií 1525.

1284. Základ wíry katolické s prííinami . . .

pro clowk ne njaké sekty, ale Hímsk. církwe

se pidržeti má. Datum w Ingolštal 1568 we 4.

1285. Prawé a jisté wyswtloní z písem

swatýcli. O dwojím pirození, pownosti (?) a

poznání Kr. pána a spasitele našeho. W Pro-

sljow' od Wácsl. Komposilora 1567 w 8.

O dwoj. pir. Kr. p. wedlé tla a ducha taniž

1572 w 8.

1286. Rkp. we. bibl. XVII. G. 23. aj Trak-

tát kresf. z písem sw. wybraný a ku pocli-

wostí urozenému pánu Lipoltowi Castolarowi

Dlúhoweskému z Dlauhé wsi a na Kotauni z

jiných psaných knih wypsaný. In fine : Doko-

nány jsau 1. p. 1573 we stedu po slawném

hodu ... z mrtwých wstání. Rkp. we. bibl. XVII.

G. 23. pap. we 4. Obsah: o zpowdi, rozhe-

šení, dstojenstwí knžském, o pímluw Krista

a swatých, o knzích kesEanských, o ktu ald.

b) Traktát o tle božím Fridricha biskupa

Wideiiského.

Obojí traktát jest polemický; prwní proti stran
pod obojí, jedná o zpowdi, rozhešení, moci a

dstojenstwí knžském atd. druhý proti Luteránm— o tle božím. [Autor : Nausea lancicampianus
t. Ekel von Bleichfeld und AVeissenfeld , kazatel
dworský f 1550].

1287. Spis bratií Táborských w Praze 1574.

(Dobrow. Reise 139.)

1288. TOMÁŠE SOBSLAWSKÉHO RE-
SATKA a) O dni saudném. b) Snmma uení
kesfanského. c) ebík Jakoba.

1289. WÁCSL. HERMANECIA Štítek

wíry proti bludm nynjších asiiw, w Praze

1570; u Ji. Nigrina 1584 w 8.; u Pawla

Sessia 1628 w 12. str. 285. Pak w Praze w
staré kolleji 1638 w 12. A— M. Pedmluwu
podepsal K. P. S. S. G. (z nm.)

1290. Knížka o jednot wíry, složená od

PETRA ILLICINA, doktora obojího práwa,

kanowníka Olomauckého 1574, w Olomauci.

1291. Knze BENEDIKTA OPTÁTA z

Tele.

a) Otázky z 6té kapitoly sw. Jana, jaký roz-

díl totiž jest mezi chlebem w Kalarnaum Ži-

dm oznámeným a mezi chlebem pi poslední

weei.
b) Otázky o wecei Pán.
c) O poruenstwí Pána a spasitele našeho

Jesu Kr., kteréž jest uinil pi poslední weei
Ms. 1577 we 4. kázaní na den památky tla

božího u Miltnera na Smen.
1292. Pedmluwa s prwním artikulem o ná-

božcnstwí a swátosti weerc Pán od J. lU. C.

Maxim, stwrzeným (1575.) Rkp. w 8. Boek.

1293. Jeho Mil. R. Císai jakožto králi e-
skému ponížené ohlášení a piznání u s. staré

a obecné wíre, pod obojí spfisobau pijímají-

cích (okolo 1575). Rkp. av 8. (Boek.) \Vy-

znání wíry kesfanské pod obojí Max. na hrad
Pražskí-m na snmu obecném podané I. p. 1575.

Exscriptum Pragac in collegio Laudae seu apo-

stolorum 13 Oclob. 1576. Rkp. w 8. (Boek).

1294. J. C. Milosti na pedložení wyznání

wíry p. p. stawfiw w nm podepsaných poní-

žená odpowd s radostným ohlášením admini-

strátora a faráuw arcibisk. Pražského pod obojí

(cum notis marginalibus) patrn od r. 1575.

Rkp. we 4. (Boek).

1295. P. Jindicha z Waldšteina S. Br F.

K. na Karnieli 1576. Uozmluwek (sic) Ms. we
4. [apud Rybai quondam].

1296. Patrní díiwodowé z starých snmiiw
a z uení pedkuw našich pod obojí w krá-

lowstwí eském ze slowa božího sebraní, kte-

ížto zetedln ukazují, že pedkowé naši o tch
artikulích wíry kest, tak jsau uili, smeyšleli

a wili, jakž wyznání w sob obsahuje. Job.

Civilius propria manu scripsit a. 1576. Rkp.

w 8. (Boek).

1297. PETRA CODICILLA o artikulích

wíry w 12. (Index).

1298. a) Malá biblí, to jest wyuowání mlá-

deže i lidí sprostných pobožnosti kesf. w
nmžto se obsahuje kratice summa wšeho

kesf. náboženslwí atd. od PAW. KYRME-
ZERSKÉIIO 1576 w 8. 1579 w Holomauci

skrze Šeb. Oliwetského, též 1604 w 8. w Praze

u Dan. Sedlanského. 6) Téhož otázky 1578 (lat.

a esky) w. Rozbor II. str. 17. c) Kyrmezerus,

dkan w Uher. Brod wydal knihu proti bra-

tím 1580. [Šturm Srown. 167, 229.]

1299. Psaní ku p. ^^ácslawu ejkowi od

MARTINA WOLNICKÉHO , administrátora

pod obojí, 1576 we 4.

1300. Krátké sepsání písem sw. o Antikristu

a jak se po em poznáwá Antikrist 1578 we
4. Ms. u Milluera w Smen.

1301. Swerínenský (Simon Pawluw) spisowé

aneb traktalowé nkterých arlikulw ueni cír-

kwe boží, wydaní od atd. I. 1579 fol. cod.

chart. Rkp. we. bibl. XVII. D. 13.

1302. Pawla Rostochy Sewerinenského spi-

sowé aneb traktalowé nkterých arlikiduw uení
církwe boží, na esko pelož, od MIK. ECHA
PRAŽSKÉHO 1579. Rkp. we. bibl. XVlI.

D. 13.

1303. Katechysmus, to jest kratiké obsa-

žení a wýklad pedních lánku wíry a nábo-
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/.iislwi kest, D. M. Liileru \v Burdiowt^ u

Daw. GiUjTisella 15S1.

1304. Kulcchisimis slaršícli a knéží jednoty

bratrské 1381, 1001 w 12. Tcž bez r. místa

>v 12.

1305. Laetii Jana a) Oláz.ky kresfanske pro

mládež a sprostý lid 1582 \v S. b) iNaiuení

o pokání. (Index).

1306. Salviuna o prozeledlnosti božskc.

W Praze w 8. 1582.

1307. Sroirnání irinj a uiení brati slaršicli,

kteí sebe sami zákona Kristowa, a jiní je Wal-
denskými a Boleslawskými

,
jiní pak Pikliarty

jmenuji, w némz se o jejicli oddlení, nestálosti

a wrtkawosti, o nkterých bludných artikulích

Av>']>isuje. K lepšímu wyrozumní w spusob roz-

mlauwání pro sprostný lid sepsané a ubcc
wydané skrze D. WÁCLAW.A STURMA z

Teyna HoršoAvského. W Holomanci (dle Botka

M Litomyšli Andreas Grandenc) 1582, 428 stran,

ešlina prostá a istá. K t knize náleží Index

a poznamenání wšech kniii a spisuw, kteí w
srowuáni uiry atd. se piwozuji, stránek 200.

1308. Ant. Possetcina a) kesfanské odpo-
wdi na otázky pobožného muže w plnoních
krajinách ohýwajicího. W Praze u Niíjrina 1584
w 6. Peložil BALT. HOSTAUXSKÝ. b)

Téhož Possewina znamení církwe katolické. Z
lat. pel. týž Hostaunský.

1309. Kratiké ohlášení jednoty bratrské na

dulkliwá psaní, proti nim w tchto asech wy-
daná 1584. Na to vyšlo :

1310. Krátké ozwání doktora WÁCSLAWA
STURMA proti kratikému ohlášení jednoty

Waldenské neb Boleslawské. W Praze 1584
we 4. u Jiíka Daického w Starém m. Praž-

ském str. 198.

1311. O dobrých a zlých andlích od J.

ŠTELCARA ŽELETAWISKÉIIO 1584.

1312. Wincence Lirynenského o poznání

církwe swaté. Knížka welmi pkná z latinského

peložená. W Litomyšli 1584 w 8, Po druhé

w Praze u Schonfelda 1784 w 8. od slovva

k slowu wytištná, 10 archíi str. 156. Peložil

ji BALTIIASAR HOSTAUNSKÝ.
S|)i.so\v!ilel její knz. Francauz, na Liryncnském

oslrowé za cisaowáiií Theodosia a Valenliniana,
složil ji k wy\vra<o\vání powslalých tenkrát no-
wýrh kacíských iiliidii, nazwavv ji Pere^rinus proti
kariim. PekiadíiUl lýmž aumysíem proti kacéum
swho ^v^'•ku ji na swtlo wydal s prípisciii Sta-
ni.sl;i\vn I^Hwlowskniu biskupu' Oioinaur kénui. c-
lina dol)rá až na nkteré /.wlá.šlnosti n. p. dosta-
naiir ie ten spis w rurc nkterých ald.

131;. 0\DK.IE WSECKÉHO:
okolo r. 1584.

1311. ^ap(^meHHli uinné wšcchnm wer-
ným, WC wšech stawích a po wšech sboích
w jednot, k napraweni se skutenému každého

ISECKEHO: Otázky

z nich, >v prawd kesfanslwí i powolání jeho,

w nyn^jších náramných pokušeních a nebczpe-

enslwich 1584 w 8. str. 159. — Pak 1589
a 1591 w 8. (Kralic).

1315. Sepsání dúirni uinné we jménu pán
od brati starších, w nmžlo se pokládá o mno-
hém a rozliném pokušení, totižlo božském,
dábelském a lidském, mal. 8. str. 248 bez r.

a m. (okolo 1584). (Exempl. u p. Boka necelý).

1316. Krátký spis o jednot bratí Walden-
ských, jestliže z boha jest, sebraný z knihy

wysoce ueného muže doktora W. ŠTURMA
z Teyna Dobrohoslovva, doktora písem sw. od

liika Daického , w Starém mst Pražském

1585 str. 49 we 4. (Jest to wýtah ze Srow-
nání >víry Wácsl. Šturma.)

1317. Kašpara Kwerthalia Labyrinthns Lu-
theri. Šest a tidcet míst, w nichž jediné Martin

Luther w jednom toliko artikuli o pijímání swá-

tosti ollání pod jednán a pod obojí spfisobaii

sob odporný jest, wedlé nich nkteí ortelowé

a wýpowdi, které Luther sám proti sob wy-
nesl. S doložením božské wýpowdi z písma

sw. proti nestálosti téhož Luthera z nm. pel.

od B. F. P. (Bart. Flaxia Plzeského). W Li-

tomyšli u A. G. 1585 w 8.

1318. Katolické Glozy a wyswtleni na list

a psaní predikanlw Lulheranských, sekty ubi-

quitaské a professorQ Thubinských , kteréž k

eckému patriarchowi do Constantinopole po-

slali ... K tomu od str. 42 zpráwa jistá a

prawdiwá z Constantinopole od Jeremiáše ny-

njšího patriarchy, coby on i wšecky církwe

wýchodní smeyšleli o artikulích konfessí Aug-

špurské. Z nm. peložený, w Litomyšli u A.

G. 1585 we 4. str. 69. Pipsáno magistrálu

Plzeskému od Bartol. Flaxiusa dkana Litomy-

šlského.

1319. (Sine litulo) Katechismus latinsko-

slowenský od Jana Pruna, pidány modlitby a

písn nkteré.

1320. WÁCSL. MARTINIDESA Tur-

nowského, far. w Hradišti nadJizerau spis krátký

o stawu manželském 1586.

1321. Claud. Viexmontii o pokání nauení

krátká pel. na radu arcib. Berky a jemu pi-

psaná od BARTOL. FLAXLl w Praze u Jir.

Mgrina 1586 w 8.

1322. a) Rozsauzeni a bedliwé uwážení we-

likého Kancionálu od bratí Waldenských jinak

Boleslawskýcii sepsaného a léta 1576 vytisknu-

tého od WÁCSL. STURMA. W Praze u Bu.

Waldy a P. Jiínského 1587 we 4. Nato wyšla

:

b) Obrana mírná a slušná kancionálu bratr-

ského, kterýž Šlurcm nepráw zhanl. W Li-

tomyšli 1588 we 4. Naež opt:

c) Odpowd slušná a dówoduá na welmi

\
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hanliwau a rauhawau obranu kancionálu bra-

trského, w Litomyšli A. G. [1589 dle Boka]
1590 we 4.

1323. a) Dwod šest pkných a králkých

ale wšak podstatných, kterýmž se dwodn pro-

kazuje, že jednota bratí Boleslawských z boha

není, a že žádný w ní spasen býti nenuižc, od

dokt. W. ŠTURMA we 4. 2 listy bez r.

(1587), w Praze u J. Jakuba Daickcho (we.

bibl. F. 28). W Litomyšli u Andresa Graudence

1591 we 4.

ripojeny jsau prwnímu wydání listy dwa od

Uberiiia a Sturiiia k impressoru Daickéiiiu. Na ež

:

b) Odpotcéd na šest dwod podwodnýcb

jakéhosi doktora Wácslawa Šturma, sepsaná od

SYLVIA UBERÍNA 1587 we 4. W Praze

u Ji. Jakubea Daí-ickébo A— G. (wei^. bibl.

Kkp. we 4. u p. Boka, kdež autor Huberin

slowe, s datum w Lowicích nad Morawau.)

c) Apologia t. j, obrana proti nedwodné a

nestídmé odpowdi Sylvia Uberina na míst

bratí Boleslawských, kterau dáwá na šest pod-

statných dwod doktora Wácsl. Slurma , av

Praze 1587 we 4. u Jiíka Nigrina A— Rij.

d) Spis proti churawé a hubené apologii

neb obran D. Sturma Wácsl. již wšecky z

jednoty bratrské odsuzowati nepestáwá od S.

U. we 4. (Index).

1324. Ozwání starých Cechw a Morawcuw
ped léty 80, kteréž uinili proti tm, kteíž

o nich mluwilí, že jsau odezanci církwe swaté

atd. od Wácsl. Benešowského 1588.

1325. O dni saudném wyhledání a sepsání

loto z mnohých písem sw. zákona božího I.

božího wydaná 1570. Wytištno w Praze u

Daniele Sedlanského 1588 w 8. A—H.

1326. Jiíka Serera: a) Chodcowský pláš
Pikhartského, Lutherianského a jiných nowotných

sektáuvv uení. Z nm. pi^eložený 1585 (Bo-

ek) 1588 bez roku a tisk. we 4. list 8.

b) Zpráwa jistá o Antikristu, kdy a odkud

pijíti má, peložená skrze knze BART. FLA-
XIA , archidiakona Plzeského. W Litomyšli

1589 w 8. Pipsána p. Jiímu mladšímu z Lob-
kowic, praesidentu appellací.

1327. WÁCSL. SLOWACIA far. w Ste-
nicích, o wném manželstwí Krista a církwe,

w Praze 1589 w 12.

1328. Rozmlauwání duohowní o stl wecee
pán : slušíli nemluwátkm a dílkám neroz-

umným swátostí oltání posluhoMali od kn.

PETRA JOHANIDESA KOŠETICKÉIIO

,

far. w Námti, na Horách Kutnách u Ji. Da-
cického 1589.

1329. Kaule Dawidowa, kterauž podáwá draku

Pikhartskému, jinak Waldenskému, w Lilomyšli

1589 we 4. list 6. Podepsán Wytolid Po-

skok, (proti bratím) (we. bibl.)

1330. Knížkd o prawé a falešné církwi od

JANA ŠTELCARA Želelawského 1589.

1331. Katechismus welmi pkn Myswtlcné
dwody písem sw. a mnohými píklady . . ozdo-

bené od DAN. STODOLIA z Požowa 1589
w 8. na Horách Kutnách podepsána pedmluwa.

1332. WALENTINA POLONA PELI-
CKEHO Pomni na mne. Knížka obsahující w
sob kratiké spasiledlné nauení a sl)rání o

duchowním podstatném wyswtlení kesfanského
uení a prawé pobožnosti 1589 w Star. m.

Pražském u Buriana Waldy w 8. též 1600.
1333. M. WÁCSLAWA BROSIUSA wý-

straha wšem wrným echm i jiným prawého
náboženstwí milowníkm, aby mohli znáti, jaký

jest rozdíl mezi uením mistra Jana Husí a

uením bratí Boleslawských, w artikuli o we-
ei pán wzata z píiny pátého bludu, z kte-

réhož dotené bratry doktor Wácsl. Šlurm w
swé knize proti jejich kancionálu w 33 kapi-

tole winí. W Litomyšli 1584, 1589 we 4.

10 list.

1334. MIK. KRUPHORSKÉIIO a) O
jménu božím 1590 w 8. 6) O pokání, c) Kte-

rak se lowk má k smrti strojiti, d) O we-
lebné swátostí weee p. coby byla, a co w ní

rozdáwáno a pijímáno býwá. Rozmlauwání Phi-

lologa a Tímothea 1592 w 8. (Spisowatel jest

Mik. Selnekr
;

jest tedy peložení).

1335. De expresso Dei verbo. O zetedl-

ném slowu božím : Knížka tchto asw welm.i

užitená, nyní w novv z latinského jazyka na

eský peložená. Wylištna 1. p. 1590 w 8.

W Litomyšli Andreas Graudenc str. 248. Spi-

sowatel jest StanislaiD Hosius, kardinál War-
šawský, pekladatel D. BALTIIAZAR HO-
STAUNSKÝ. Pipsaná Adamowi z Hradce.

eština dobrá. Spis polemický proti protestantm.

1336. a) O poklon jména Jesiis máli ko-

nána býti ? kdež se klade odpor na spis n-
jaký tu poklonu lehici mezi lidmi od WÁC-
SLAWA SLOWACIUSA (Turnowského, fa-

ráe Roždalowského) 1590 w 8. Iteni s. a. u

Jana Jiínského w Praze list 73.

b) Téhož : Deset artikulu sebraných ze slow

naízení weee Pán, o pítomnosti a užíwání

tla a krwe Kr. p. pi jeho s. weei. [Pode-

psáno u ddic. Datum w mstis Strýnicích (?)

1590. Jest to i epištola k spisowateli od Al-

brechta Zdenka Kaplíe z Sulewic na Brodcích

a Welikých Horkách w 8. (Boek).

1337. ISALVŠE KONENÉHO historická

zpráwa z božího slowa o weei Pán 1591.
Rkp. mus. 576.

1338. Ji. šerera rozmlauwání kesfanské

o ceremoniích a ádích poswátných ktu sw.

mezi fiiráem a babau Lutherianskau, která dítky
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ke klu nosiwihvii, w Litomyšli 1591 we 1.

str. 9ft.

Na|ii>iiiin;i. íihy <l<ti Iviižíin nek;ilolirkýiii kílíli

iu'dá\\;ili.

I3H'.». n) Šfif irinj |)r;i\vé kiilolicke ti kic-

sínnské, oliíiky na wšcky |)íi"(liii a liUnvni ar-

tikule uieiii kresf. s doslalfíiiými odpowilnii

od Dnu. Adama z WELE8LAWÍXA, w rnizc

1591 WC 1. (z lat. pel.) sir. 487 iniiiio |)ri-

|)is a pedlili. A

—

II. (wýh. icšliiia).

b) O ízení a opatrowáiii liožskem. Z lat.

pel. W Praze u JI. Ad. D. z Welesiawiiia

1592 w S.

1310. Jana Želclawskcho «TELCAIIA n)

Kniha nowá o pú>Yodu knžstwi Krista pána,

patriarcli, prorokinv a apoštoluw a že dítky

jak za palriaroliuw ducliowne wírau, lak nyní

w kilu sw. i)ijíinali llo a krcw Kr. p. W
Praze w 8. 1592. (Pícdmlnwa teto wzácne

knihy diile/.ilá pro lileralnru ieskau. Pele.)

h) Odpowd na psaní a dwoje kázaní bralií

Pecinowských, darovaná léla noweho 1593.

c) Psal dw apologie wýborné.

d) Knížka proli ošcnieliié pocl a pokryte

swalých, od knze Mart. faráe u s\v. .lindíicha

w Praze, sepsaná i kázaná okolo lela ÍIDWII

a nyní obnowcná a na s\^llo wydaná ald. I.

p. 1593, k níž jsau staré' píi^ii pidané. (Bez

místa) w 8. 95 sir.

1311. .lislá a patrná lírkwe s\v. znamení,

po kUrýcIižby ílowk, w lchlo nynjších n

wíe roztržiloslech, iirawciio n;il)ožensl\ví, prawe

wíry, a tak i j)ra\vulio základu spasení sw
duše se doptali a dojili, aneb w již došléni

posilnili a uhvrdili se mohl. Skrz K. J*ETIIA

MTO.MKKICKÉIIO z P, W Litomyšli 1593

w 6. sir. 349. Pi|tsána Woldiehowi Felix, z

Lobkowic.
Proti WM-m prnlestantfiin atd. eilina došli doljiá.

Opt w Praze 1725 w 8. ii \Volf<,'. Wiekharla sir.

372.

1342 JAKUBA SOFIANxV WALKEX-
líEllíiERA koen Jcsse rozkvetlého spaseni

lidského w ráji dialiowiiím , z nhož owoee

eirkew s\v. pi |)aiiiáUe adwenlii pán pijímá.

W Praze n Uan. Sedlíaiiského 1594 (IndexJ.

1343. Kašpara FrnnUa základ wíry kulo-

lické, w nmž 03 [»íiin se obsahuje, pro nž
wšickni kesané pí líímské církwi setrwali po-

winiii j<nii. Z nm. [)eložil HAIITOI.OIME.J
KI,A.\irS a |)i|)sal V. PelroAvi A\'oko\vi Swi-

liowskmn radd a komoniikii král. 1594. Kiiiiin

tu uydal dkan Pešliký Konrád Plzeský w
l'raze w kolleji welik<= 1()3() we 4.

1341. Papežský wlriiíli, od Ewlirhia Miona
1594. (W Zílaw jest exemplá pi pym.)

1315. HAÍ-TIIASAKA HOSTALXSKÉ-
110 a) Wýklad praNvélio kestanskho apoštol-

ského katoliekého pod obojí spfisoban tla a

krwe Krista p. pijímáni. W Praze u ddicii

Kašpara Karjrezia.

h) Kniha o wyuowání kesfanském.
134(5. Skladu welikého zboží maudrosli ne-

beské, to jest zpráwy a Avyswlleiií artiknlfi

eellio ni-ení a náboženshví kesf. kniha prwní

o známosti boha slwoilele, druhá kniha o zná-

mosti boha wykupitele (Inslituliones Ihcologicae

Joan. Calrini) skrze knze Jiíka W. (1. j.

\N'elera, nempe ÍSTIIEYCE, ut in lilnio II parlis

expositum esl). Wydaný od Jana Opsimalesa s.

I. Ibl.

|nk|». whislnorurní Streyenw n p. Boka. Jest

oy.(!(>l)n psán a dokouen w Zidlicliowicích dne
10 Uijiia aiiiii ultiniae |)alientiae I)eí 1595 fol.]

1347. Obecní kesanské králké a summowní
nauení jeslíf loto : Deset božích pikázaní, dwa-
nácle Mánkiiw wíry a modlíli)a p. Kristem wy-
daná w 10. 143 listy (nepochybné \v Prost-

jov XVI wk. Boek).

1348. BARTOL. FLAXIA Králké nauíení

o pokání. W Praze n Jiíka Nigrina 1590 w 8.

1349. Adwenl a šldrý den MŠemoliaucího . .

o emž rozmlaiiw ají dw osoby, kazatel . . a

wrný kesf. od JAKUBA SOEIANA WAL-
KENBEIiGERA 1596 w 8. w Praze n Bu-

riana ^^'aldy 23 lisl.

1350. Knížka o zeledlném slowu božím

tchto asinv welmi užilená 1590 w 8. w Li-

lomyšli u And. Graiideiice.

l.')5I. Bkp. \v bild. llerrenhnlské, obsahující:

a) Ilislorická zpráwa a naniení z slona božího

ald. Nyní w now z nm. na esko peložena.

h) Píiny jednoho pána mladého... pro jest

od wíry ewang. kteráž pod obojí slowe, od-

stanpil ald. Jest pi tom i odpowd na obojC

píiny sepsaná od Níkodeina Philadelfa léta

1597!

c) Kralické a dwodné dokázání prawého

ueni katolického proli kaciinn , wydané od

Jana Bihlciiui^ wytišt. w Bazilei 1. 1589, nyní

pak z lal. jaz. w eský pel. I. 1593. Též

rkp. Mns. 983.

d) Toto sepsáni, kteréž uinil Mathias Flaccius

Illiricus ^^'lacll w 3Iaí>(leburce 1. 1550, jest

wyloženo z nm. exiii|)Iáe do cesk.

ej Tragedia nowá ku|)ec (?) aneb saud e-
ená ald. skrze Tomáie Naorjeonja Stranbin-

ského složená i wydaná a nyní w now z lat.

do eštiny pel. a w eštin pooprawcná 1597

cl. 183.

1352. JÍXDRTC FIA KUEBELSATEL z Jld-

liaiisii a) knížka obsahující w sob utšené na-

uení o prawé pocí a o prawéin wzýwání pána

boha, s kiilecliysmuscm s modlilbami i písnmi

1597, 1598, i 098 w 8. .

h) Olázky o modlib a o wíe (Index).
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1353. Zpráwa o weeii páii, od Wácslawa

llussoiiia Pacowskélio. W Praze 1598.

1354. WÁCSLAWA SLOWACIUSA a)

o thvojítn pirození osoby Krisla. W Praze 1598.

b) Rozjímání auiadu o osob a sknlcícli syna

božího 1598 w 8.

1355. SIXTA PALMY a) o pijímání tla

a krvve pán. W Praze u Wácsl. SlHbrskélio

1598 w 8.

b) Swdeclwí starých sw. otcw o pijímání

pod obojím, od Sixta Pabny Modlianského. W
Praze 1598.

1356. WÁC. BR0SIU8A a) o pijímání

swátosli tla a krwe Pán, rozmlanwání mezi

dwnia osobami, prosté, krátké, diiwrné, a po-

kojné. Osoby rozmlauvvající Pawel a Jan 1598

(bez místa a tiskae).

b) Ohlášení se proti Pikbarlskému netopýi

1599 we 4. W Litomyšli u Andr. Graudence.

1357. Hádání prostého muže Mikuláše s knéž-

nii IGOO (Index.)

1358. JOAN. PISTORII Enchiridion, ne-

boližto wrucka o požíwání welebné swátosli

ollárni pod jednau neb obojí spsoban, sebraná

z prwní ástky theologií wysoce ueného Dra.

Jana Pistoriusa a z nminy k nápraw wšech

hlaupých Pikharl na esko peložená. S pí-

dawkem: kde aneb klerá jest církew Kristowa

zde na zemi, w Olomauci u Ji. Handle 1600

w 12.

Téhož Pistoria Plzeského rkp. wlastiioruní cho-

wá se w bibl. Raudnické, obsahující a) Spusob ii-

wola jiobožného w Plzni 1598. b) Laueiií, když

se z IMzué do Karlšteina odbíral. c) Cwiení du-

chowní o pítomnosti boží, u Karlšteina 1608.

1359. Summa Katechismusu. Pidáni jsau

mrawowé, jak dítky hned z mládí nu•a^vy a

obyeje dobré... wyuowati se mají. Item mo-
dlitby a písniky 1600 u dd. Dan. Ad. z We-
leslawína w 12.

1360. MATJE POLKANSKÉHO a)

Uozmlauwání hosta s pauslcwníkem 1600. K
tomu wztahuje se : b) Obrana prawdy hospo-

dinowy a porazeni kiwdiwé knížky „Hádáni

aneb historia o jednom pauslewníku a knzi,

kterak se o 7 artikulu wíry kest, hádali, slo-

žené od Mat. Polianského, plaliwého bratra"

ninná od knze Samuele Wirgii 1602. Pod

piedmluwau: „dt. z Hostina w domu farním."

Rkp. we 4. (Boek).

1361. DAN. SOLMCKÉIIO coiiipemUuiu.

to jest kratiké wšak tchto asiiw užilené ob-

saženi nkterých pednjších arlikulinv prawé

wíry a náboženslwi ímského kat. a samospa-

silcdlného. W Praze u Pawla Sessia 1600 w
8. 1625 w 8. 1630 w 8. (we. bibl. XVil.

F. 196,) též 1652 w impr. akadom.

1362. Antikrisluw saud od ZDEXECKA
OTTV Z LO.su 1601 foL

1363. Jeremiáše Parlurjia poátek uení 1601.

1361. luhuunda Kampiana s[)iskríúk\, wzne-

šeným doktorm Míst. uení Oxonienského a

Kantabrig. podaný (z lat.) W Praze 1601 w
12. A-G. 3.

1365. rt) Církew sw. obecná w swé wzác-

nosli krátce sepsaná a ukázaná jistým swdo-
mím písma sw. skrze Bartol. PAPIIOCKEIIO
we 4. 1601, w Praze u ddice J. Šumaná.

Pipiš p. Zbihnwowi Berkowi z Dube. 4 listy,

pak A— Kiij. (Jsau sebrané myšlénky o církwi

sw. ze sw. otc, s rozmlauwánini o též cirkwi

mezi kacíem a katolíkem.

b) Téhož pst tlesný, jak nám jest potebný

k nabytí., žiwota wného, z now. i starého

zákona i písem doktorw sw. poznamenaný 1601

we 4. tamže A— G. Pipiš dležitý pro wytení

p. p. z Šternberk, u dd. J. Šumaná.

c) O poslední a nejswtjší weei Pán (Bo-

ek) 1606?
1366. Edmunda Kampiana wšech Pikartských,

Lulherianských i jina zrotilých prewilkanlii Ho-

stides. W Olomauci 1602 w 12. (bez tisk.)

1367. Rozmlanwání mistra s uedlníkem o

posledním saudu. Rkp. we. bibl. XYIl. F. 38.

we 4. num. 4. list 10.

1368. Ondi: Jiirgieicického, kanownika Wil-

nenského pátéiio, ewangelium wywolá^^ ai nej-

starší a nejwzncšenjší INkdos a Žádný, kteí

se w pobhlé, skryté, neznámé a newdomé
protest, církwi až do Martinka Cwinglia a Kal-

wíua pokrýwali, 1602 w 8. (bez m.)

1369. Arnošta Ferd. llessa speculnm Jndue-

oriun. Zrcadlo židowské, w kterém so . . . ti

bezbožní ruhai a potupníci slowa božího Židé

spatiti a najiti mohau, že J. Kr. syn boží a

p. aiarie jest prawý potlaitel hada starého ald.

W Praze 1604 w 8. w impr. Šumanské.

1370. Zlatý spasení lidského etz. Na konci

slojí: Finitus feliciter 10 Marlii hora 20 a

Matthaeo Theodoro Krotoinsky. Rkp. w 16.

w Ilerrenhul.

1371. List poselaci k tin'eckému císai, aneb

traktát, w kterém se wira naše kesf. proti

Turku obsahuje. Z lat. pel. od SIM. LOMM-
CKÉHO. W Praze n Ji. iNigrina 1604 w 8.

1372. KRAUSA Z KRAUSEM HALU
Eltitjellum Jiiddeonnn^ bi židowský t. j. nowé
weimi užitené dokázání, že J. Kr. jest boží a

blahoslaw. p. Marie syn. W Praze 1604 w 8.

z lat. Arnošt Ferd. Hessa, w impr. Šumanské.

1373. Kniha o weei Pán od knze TO-
BIÁŠE SMICIIEUSA, jinak Libockého, cirk.

spráwce we ^^'oticích, pipsána Kašp. Kaplii
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z Sulewi. W Druid. ICOG u Jeronýma Šice

dworskelio iinpressora.

Pidáno rukopisní' : Tuto knížku sepsal a wydal
dwoji-itiliodný knz Tobiáš Sinicheus jinak Lil)o-

rký, spráwre lírkewní ^^• len as ^^'oti(•í^•h a nyní

na hanienioi. a pipsal ji mn Kašparowi Kaplíi z

Sulewi J. .M. C. Kínisklio radd. Ale inipressor

ztratil pedinlnwu i jméno léliož knze Tobiáše ;

jest wylištna na muj náklad lhož léta nahoe
dolenho. {V far. llauscra, nyní na Strahow).

1374. HAWLA ZALAXSKÉIIO o 2 po-

slednícli a nejpolšiledlnjších wíry kest, ar-

tikulích. >v radostnem z mrlwých wzkíišeiii a

žiwotu \vin«'m spis. IGOti >ve 4. A— F. W
Praze impr. Sumaiiske' dedik. Jindricliowi Mir-

kowi, Woldrichowi, Janowi Adamowi bratím

Mirkm z Solopisk.

1375. Synopsis neb tabule jak summowní tak

po ástkách leni wýrocnich ke dnfim nedlním

te 4 ewangelistii k rozjímání a ástkám kate-

chysmu . . |tiiwlastnnýcli atd. od WIKTORINA
WKBEXSKÉHO ItJOG \ve 4. bez mista.

1376. JANA CIKADY o bobu prawém

(1607?)
1377. Artikulowé nkteí pední z písma sw.

vybraní . . . kterak a kdyby lowk we dnech

swýcli práw dobré wci wdli a wne spa-

sen býti mohl. W Praze u Dan. Sedlanského

(Index).

1378. Spis o weei, umuení a wzkí-íšení

Pán od JANA LEDECKÉIIO. W Pr. 1607.

1379. Rozmlautrání kolátora s faráem. W
Brn u Albr. Formana 1607 \ve 4.

1380. Katechismus, to jest: Summowní obec-

né kresfanské uení pod otázkami a odpowdmi
starších knzi ewangeiilských w hoejším pod-

kraji Brnnském markrabslwí morawského 1608
w 8. 1613 a w now pehlednuté a wyl, I.

1616 w 8. men. A— Eiiij j tisk zdá se býti

welko-némecký.

1381. Corifessio eská t, j. Wyznání wíry

sw. kresfanské wšech tí slawfiw králowstwi

eského . . . tla a krwe pána našeho .1. K. pi-
jímajících a pod obojí se piznáwajících. W
Brn l«i(t8 we 4. [Podáno Hudolfu lij. Též w
Praze 1610 we 4.

Pitom : aj Majestát rís. Budolfa II na tiiž kon-
ffssí kon>isto a akademii 1'ražskau se wztain.jící.

b) Porownání stawíiw pod jcdnau a pod ojtoji. cj
Artikulowé a snesení mezi slawy atd. dj Úád cír-
kewni konsistoe. \V l'raze 1610 we 4.

1382. Sprostý traktát o wtei Pán 1609
od JANA IfERYNK.\ Nimburského, w Praze
u Paw. Sessia w 8. A—D.

r>&3. O welebné swátosti 9 otázek, od
JANA LKBA KInlowského 1609 w 8. A—D4.

1384. Konfessi katolická, totiž: Wyznání
prawé wíry kresfanské wšeobecné o nadji,
lásce, sprawedlnosli kresfanské, též o swálo-
slech a o jiných církwe sw. ádícli a kostel-

ních ceremoniích, od JAKUBA HOIVCICKE-
110 Z TEPENCE, jinak Sinapiusa. W Praze

1609 po druhé w Praze 1677, po teli 1782
nákladem ddictwí sw\ Wácsl. w 8. archu SP/^.

1385. Coniessio, zpráwa potebná o brat-ích,

saudcich, panownicích, pi zboích |)án w jed-

not bratrské 1609 w 12. (bez místa a tisk.)

1386. ZIKMUNDA CRINITA Spis kra-

tiký o osob Krista pána, o ktu swalém, a

o weei pán. W Praze u Šumaná 1609 we 4.

1387. JAN OPSYMATES: Zrcadlo wšeho
kest, náboženstwí.

|I)le Sam. .Marliniusa w Obrané str. 171, když
Eliáš Sud r. 1()09 administrátor wolen a slwrzen
byl, wydal Opsym. na patentu welikém w eském
jaz. tento spis. a w nm artikul o weei p. proti

znní konfessi eské zjinail a stawum pipsal.)

1388. Hozmlauwáni dwau osob o horách s

duchow níní wyznamenáním aneb dialosj WÁCiSL.
STEFANA TEPLICKÉHO. W Praze 1610.

1389. VVÍTA JAKEŠE a) Diiwod šest

o ncmluwíiálkách. 6) Obrana kalichu, c) Spis

o swaténi manželském stawu 1610. rf) Trac-

tatus de apostasia. O hrozném odstaupení a od-

wrácení se od p. boha zákona a slowa jeho.

(Index).

1390. Odpor proti spisu Adama Klementa,

který nazwal planclus haereticoruni 1610. Hkp.

bibl. we. XVII. fol. 41.

1391. MARTINA SUORNICIUSA wy-
swétlení hislorie Cornelia Caesarienského s apo-

štolem sw. Petrem o božskau a spasení swého

wéc jednajícího. W Praze 1610 w 8. Dan.

Scdlanský.

1392. Linharta Lessia z towar. Ježíšowa

rada o wíru a náboženstwí
;

potom z lat. w
eštinu uwedená w Brn u Bartol. Alb. For-

mana 1610 w 12. w Praze 1622 u Štp. Bí-

liny, w Praze u Joach. Kamenického 1716 w 12.

1393. Deset zaslíbení bozích o mesiášowi

B. JI. HANUŠE LANUŠKRONSKÉHO
1610 w 8. w impr. téhož knze Hanuše Laad-

škronského.

1394. K. ADAM rROCHÁZKA, fará sw.

Ilawelský uiniw spis hanliwý, wlrausil jej mezi

lidi (ješt ped zawetím snmu pri poátku 1.

1610), w kterémž stawy obwiowal, že sob
do konsisloe nasázeli kuda a kací. [Ohlá-

šeni brati w Lesn 1635 str. 59.

J

1395. MATJE STRÍBRSKÉHO o ty-
ech posledních wcech (de 4 novissimis) Index.

1396. Štít wíry a základ kresfanského ži-

wota . . peložený z lat. od knze SIMEONA
WOJT. GALERITY Ledeckého I. 1610. Rkp.

pfiwodníwe 4. bibl. Baudnické. [as. Mus. 1827

str. 136
I

1397. Psaní pátelské denemarských i nor-

wedskýcli sludentuw , w cizích krajinách za
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píina u umní swobodnclio se zdržnjících, Ule-

rým obnowení náboženstwí kíesfanskélio skrze

ewangeliky uinné uvvržnjí. W Praze u Kašp.

Kargezia 1610 w 8.

1398. Kesanského náboženslvví wyznání

summowni. Knz WÁCSL. WIDEMANN Ji-

inský, \v Praze u Sessia 1610.

1399. SIXTA PALMY Modlianskébo roz-

inlauwání Iwa íeského s králem iMaliášem. Pi-

tom píse o KrisUi a na žalm 85. Též píse

Beránkona 1611 w 8.

1400. Spis o Meíei pán od .Tana JIRilIO

MATÍÍYADESA.
1401. WÁCSL. MATHYADESA Brode-

ckého, pobožný spis o slawné a pedstojné

weei pán 1612, 1616 w 8. (Index 1516).

1402. Otázky katechysmusu kesfanskébo, w
Praze 1612 (Index).

1403. Jiíka Šerera katechysmus kestau-

ského náboženstwí, z nm. pel. od J. PEYTA
HOSTAUNSKÉHO. W Praze u Kašp. Kar-

gezia 1612 we 4.

1404. Zlatý spasení lidského etz, z lat.

jaz. w eský uwedený od JANA AR\OLTA
LEHENŠTEINA, w Hradci nad Labem 1612,

1628.

1405. ALBRECHTA JI. KLUSÁKA,
jistota žiwota wného 1612 w 12.

1406. Katechysnuis D. M. Lutera ode tí

superinlendenl (^Eliáše LANIHO, Isáka ABRA-
HAMIDESA a Sam. MELIKYUSA) wyduný,

w Lewoi 1612. Po druhé skrze Dan. Prýbiše

w Lewoi 1634 dwakrát, nejprw s otázkami

M. Bnlt. Fišera, potom s jinými spisy (t. ro-

sarium animae, o spsobu modleni, písn du-

ciiowní Eliáše Lániho a Prýbišowy pwodní i

z nm.)
1407. MIK. KRUPHORSKÉHO, far. w

Chyšech, o dni saudném, w Praze 1612 w 8.

6 dílu u Ji. Hanuše.

1408. Králka zpráwa o pijímání welebné

swátosli pod jednau spfisobau, od PETRA
LlNTEONA, jinak Litomického z Pilzenburku,

w Praze 1613 w 8.

1409. WÁCSL. WIDEMANNA Na-
uení troje, kteréhož mflž pozíwati spráwce cír-

kwí k weei p. w Praze 1613 w 8. Matj
Pardubský.

1410. O oistci prawém a jistém i plném a

o druhém nejistém kn... po smrti w pekle 1613.

1411. O Kristu rozmlauwání dwoje I. O
osobném spojení dwau rozdílných pirození. IL

O pijímáni tla a krwe p. n. .1. K. 1613 w 8.

1412. O osprawedlnní lowka 1613.

1413. Pokuty a trestání pestu|)nikiim božích

pikázaní od MATJE POLICANSKÉIK)
1613 w 8. w Pr. u Dan. Sedlanského 178

list. W léto knize na str. 23 odwoláwá se na

jinaii kriiliu, klerau wydal, a sice pod titulem

Ku lile irše/io swéfa. (Boek).

1114. WÁCSL. SLOWACL\ Wyswtlení
každodenních, celoroních eí, wšedních z sta-

rého i now. zákona 1613 \\e 4.

1415. CRIMT STÍBRSKÝ SIGMUXD.
Spis o artikuli wíry : Wstaupil do pekla Kr.

W Praze 1613 w 8.

1416. Krátké a potebné wyswllení nkte-
rých arlikuliiw náboženstwí kesfanskébo, o kte-

réž w církwi mnohé rozepe wznikly, jenž jsau :

O Kristu. O wném wywolení božím. O za-

wržení bezbožných a o pedzwdcní božím. Pod
otázkami a odpowdmi uinné 1. p. 1613 (w
Kralicích) u Boka.

1417. ZACIIARIÁŠE BRUXCWÍKA a)

Testamenti nostri J. Ch. pia et fida asserlio t.

j. starožitnost kšaftu weee pán swatá 1613
w Praze \v 8. u Matje Pardubského str. 231.

b) Srownání áwaw tyranu cirkNve.- Goga a

Magoga , Antyocha Epiphanesa a Antikrista p.

w 8. 1613 (Index 1631).
Též s latinským titulem: Gog Ezerliielani ct Ma-

íjog apocalyptici collatio.

1418. JIÍHO STREYCE o) pobožná duše

knihy 4 skladu welikého zboží maudrosti ne-

beské, to jest: Zpráwy a -wyswtlení artikul

celého uení, a náboženství kesf. o známosti

boha stwoitele a vykupitele fol. (bez m. a r.

okolo r. 1616. Na tiluli neb radji w pro-

mluw k pobožné duši tento sklad (Magazín)

pipisuje se knzi a sw. pamti Jiímu V. (=Veller,

Streyci).

Opsymates wydawatcl jeho Avelice chwálí spis

ten. Jest wlastn peložená kniha Caivinowa in-

slitutiones jjro eské bratí, a protož scinvnin jméno
zamleno. W lni knize jedná o slwoitcli, w 2hé

o wykupiteli, w Stí o oswtileli, w 4té o církwi.

1419. JAN OPSYMATES wydal: a) Trak-

tát o modlitb w' 8. (Index).

6) Ráj rozkošného nauení o jistých zname-

ních syn božích. Sepsal J. Taffimis 1613 w

8. bibl. we. E. 153.

) Weee pán podlé sw. písem prwotní

církwe a starých otcw znamenité wypsání a

wyswllení w 8. 1613.

1420. ADAMA KLEMENTA krátký spis

o manželstwu we 4.

1 42 1 . De apostatis t. o odpadlcích od wíry

kesanské 1614 we 4.

1422. ZACHARLÍŠE BRUNCWÍKA zr-

cadlo kacístwí, 1614 w 8. u Mat. Pardubského.

1423. JANA PEYTY HOSTAUNSKÉHO
wýklad prawého Kristowého apošt. kat. pod

oboji spusobau tla a krwe K. p. pijímáni, w
Praze u Kašp. Kargezia 1614 w 8.

1424. Harmonia ewangelisfarum totiž spis

ty ewangelist sw. na ástky rozebrání a

14
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srownáni ud WIKTORÍXA \N HBEXSKÉIIO
1614 we 4. nrchii 20 wj tištna na zámku

Dobro^vici od Ondeje Mi/.ery Jaroshnvskélio.

1425. WIKT. WRBEXSKÉIIO a^ hoii-

fessi eská pratrá AiipšpurskiK w olá/.ky iiwc-

denú 1614 w 8.

b) Obrana honfesst ieske téhož.

IVa jlio Konfcssí Dr. Bortwniiis lkii skoinenlo-

wal, a AN rbnský liskmitýni Iraklatem [IiihmI hrzo

w témdiii. .Tkoli >v ISin. Brod liyl, od|)o\\i(li'l.

W. ohlášiní bratí \v Lesn 1G35 str. 71] Ms. z

XVI slol. II Boika.

1426. (Sine titulo) Wyznáni Petinislské (t.

j. mst Košic, Prešowa , SabinoNva, Bardiowa,

LeNvoi-e) w latinském, nmeckém, uborském a

slowenském jazyku. W Košicidi ii Fišera >ve

4. 1614. Konfessi ta mnoliem diwe (okolo

1583) sepsána a do slowenského peložena od

ŠTÉ1»ÁXA TEBMCKÉHO.
1427. Wyswllení jikné o umluw s Abra-

hamem od K. J. B. P. 1614.

1428. WÁCSL. BIDOWCE Z BLDOWA
o) Aiilialkoraii t. j. mocni a nepemožení du-

wodowé toho, že Alkoran turecký z Jáhla po-

šel a to pwodeni Arian atd, w Praze u Šu-

maná we 4. 1(514. Téhož

6) IForoiogium lunare t. j. msicný kompasf.

Zrcadlo z Jlojžiše a prorokuw wzalé.

c) Ilorol. solare, t. j. slunený koinpast. Zr-

cadlo z nowébo zákona.

d) Kontrfekly dwa, prwní: zaslíbeného Me-

siáše, druhý antikrista.

e) Harmonia na dw ástky rozdlená o sta-

rém a nowém zákonu.

f) O pediwných promnách >v swl.
g) O odpadlcích od wíry kresfanské.

/t) O rytíi kesfanském. Wšecky tyto spisy

w jednom swazku tištny. Balbin prawi, že spi-

sowatcl nábozenstwi niohametanské mezi echy
uwésti chtl, ale lomu již nápis knihy odporuje.

(Kniha ídká).

1429. Prawda wítzící, to jest odpowd pímá
na spis hanliwý \v jednot bratrské z rozliných

psaní Šturmowých 1613 shromáždný a vy-
daný 1614 od MAT. KOXEXÉHO, teste

Bcíjenvolscio Ilist. eccl. p. 321.
ratrdn uíliiri ald. (od slar.šírh jc(hioty brntr.)

tiíl. r. 1614 w Kralirích. [Vid. ohlášení bratí w
Lesn l()3r) .str. 71].

1430. Malh. Methud Nephaetius Migiiccnsis

iMor. : Traktát o swátosti atd. 1614. Bkp. (Boek).

1431. ŠTPÁNA OLOMUAXSKÉIIO
pi "sad sw. Petra na Nowém mst prawdi-
wost nejslawnjšího wzkíšeni pána n. .1. Kr.

W Praze u Jana Stibrského 1615, 1619 w 8.

1 132. a) O maiiželstwí knzi, od ADAMA
KLEMEXT.V 1(515, w Praze u Pawla Sessia

we 4. (proti bezženslwí). Na to : b) Bezžen-
slwi knžské proti nedíiwodné ženitb kohosi

Adama Klementa Aujezdeckého, hlasatele u sw.

>>"ácsl. nad Zdarazem. od WOJTCHA SCI-
riOXA (Berliky, Jesuity.) W Hol. 10 1 T we
4. Naež opt : r) Odpowd na bezženslwi

knžské Scipiona Wojlcba Jesuity, 1618. we
4. d) Heplika aneb obrana pokojná a prawdiwá
o ádntMii manželstwí od knze Klementa sepsaná,

kteréž Scipio Sebestian Wojtch Soc. Jes. ne-

náležit zlehil a zhaul 1618, we 4. Poslední

dwa spisy zdají se jedno býti (Index).

1433. Mumraj Zbornické prawdy wymaška-
ený t. j. sto nestydatých klamw, které staí

zborníci prawdau zasteli, odkr>lýcb, a na swtlo
wydaných od K. JI. JAXA CTIBORA KOT-
WY z Freifeldu w 12. 1615.

Bali)in prawí. že ta knilia psána jest nowým psaní

spsolieiii, jakyinž Kot\\ a uká/.al, že by se eskáe zbohatili mohla. W druhé apolofíii str. Q.

4., o ní stojí, že lehkými slowy tak naplnna, žehy
dosti l)>lo, aby nercili knz, ale slujika njaký au-

torem bvli inl.

1434. JIR. TESAKA spis kcsfanský o

slawném p. a spasitele K, J. od nirlwýcb wzkí-
šeni, w Praze u Jana Slibrského w 8. 1615.

1435. Snm Ninivclský od WIKTOR, Wli-
BEXSKÉIIO 1615 (Index).

1436. WÁCSLAWA SLOWACIA Traktát,

rozjímáni o pedzwdenl a wywolení božím lidí

k wnéuiH spasení, w Praze 1615 w 12.

1437. JIR. TESAKA Spis kratiký o smrti

tch, kteréž p. bh mimo pomyšlení pojímá,

1615 w 8. w Praze.

1438. Lóbrina (Lobeyna?) Daniele Nowo-
mstského z Hoejšího Slezska, kazatele w Li-

bochow nad Labem pohádky ditchotcní aneb

ei w podobenslwí powdne, z nm. w Do-

browici od Ond, 3lizery 1616 w 12. 1617,

w Trenín u Laurence Wodhajc 1660 w 12.

1675, 1695, w Brn 1722, 1726, 1729 w 12.

1439. SIM. LOMXICKÉIIO VVitzslwí wíry

proti kacístwi. Wypsání kratiké o wíe swaté,

kesanské, kat. a o sneseni apoštolském 1616

w 8.

1440. JIRÍIIO TESAKA požehnáni knž-
ské po službách božích, 1610 w 8.

14 41. Jana Thaddea o manželstwu naíze-

ném. (Index).

1442. JANA PEITA IIOSTAUXSKÉIIO
obrana putowáni kesfanského w krátkých d-
wodích písma sw. zawená, w Praze u Tob.

Lcopolta, 1016 w 8.

1443. HAWf.A ŽALANSKÉIIO a) Knížky

dwoje o angelích dobrých i zlých w 8. 1616,

1618, w Praze u Dan. K. z Karlsperku. b) O

beranku božím (index).

1444. Aurea calenuhi verae catholicae ac

christianae religionis etc. Zlatý etízek prawého

katolického a kesfanského náhozenstwí z tid-
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ceti dwaii lánkw spfisobeiiý, i dokonalým pí-

sma swalého swdectwím stwrzený, a k dobrému

mládeže školní, Augšpurské konfessí se pí-idrže-

jicí, wydaný od .IlíVÍliO TACITURXA Háj-

skélio, 1. 1616 wSlar. m. Pr, w impressi 3Ia-

tje Pardubskélio w 8. laliii a esky A listy

4. B — L. po Smi. M. 10 list. Jest to

ewang. kateciiysmiis Augšp. wyzn. Pipsán p.

Janowi Beriihartowi Fiiiifkircherowi z Funfliircbn,

Kašparowi Kapliii z Suiewic, Krištof. Wora-

fcickému z Pabnic, Adam. Slreyikowi.

1445. MICHALA LOXGOLIA Kialowic-

kého, far. w Borislawi, clwery knihy o prawém

kesfanstwí spasiledluélio pokání srdené lítosti

a žalosti nad híchy a prawé wíe. Z nm. J.

Arndla pel, ^v Praze u Dan. Karla z Karls-

perka 1617 we 4. 1715.

1446. JANA OPSYMATESA Wecee pán
podlé sw. písem a starých otcw wypsání . . .

w Praze 1617 w 8.

1447. Narození Mesiáše w pirození bož-

ském a lidském, w jedné osob z neposkvr-

nné, w plnosti asu zjeweného, z zaslíbení, figur

a swdectwí swaté prawdy proti Židm bož-

slwí narození z panny, a jislé zjewení jeho po-

pírajícím, dokázané atd. od 51. KASP. RHA-
COPOEA Wodianského w 8. b. r. a m. (z

poátku XVII stol.) sir. 40. Spis nepatrný.

1448. Rozmlauwání pátelské lowka kato-

lického s podobojím o pijímání pod obojí. Rkp.

bibl. we. XVII. F. 41.

1449. Rozmlauwání mistra s uedlníkem o

posledním saudu. Rkp. we. bibl.

1450. Spis o prawd a prawé jistot božího

spasení i piprawení a spsobení jeho dosta-

tené a hojné milosti otce nebeského w skut-

cích J. Kr. též i o docházení jeho jistém a

zízeném skrze dary ducha sw. w jednot církwe

sw. bez r. a místa we 4. A— S. po 6, T. 5

list bibl. we. F. 40.

1451. Summa religionis verae ex confessione

bohemica excerpta. Summa náboženstwí pra-

wého z konfessí eské wybraná : Item, examen
kommunikantw, totiž : Zkušení weee pán
požiwajících, od D. Martina Lntera sepsané, a

pro wzdlání mládeže do eštiny peložené. W
Star. m. Praž. u Pawla Sessia (1618) w 8.

latin a esky. Spusob katechismu 8 arch a

6% list. Pipsána dílkám pana Fridr. Smolíka

ze Slawic od S. ABR. RUS8INA Nowohra-

deckého.

1452. Summowní piznání k uení kesan-
skému, od JANA JAK. SEDLANŠKÉIIO,
w Praze 1618.

1453. MATJ KRO CÍN a) Spis o weei
pán 1618 w 8. w Ilr-dri.

b) O dwodích pítomnosti p. n. ,1. Krista

píi sw. weei.
(•) O oprawdowé potebné Krista wšemu slwo-

ení píloiniiosti w 8. (Index).

d) Harmonia confessionis bohemicae et Au-

gnslanae. Konfessí esko-Augšpurská w 12.

1454. Katechismus od AVIKTOR. WR-
BENSKÉIIO.

1455. Zpráwa a prawdiwé wyprawowání
onelulejšílio colloquium neb rozinlaiitrúní, kte-

réž se mezi Ferdinandem z Koloicrat a jemu

písedícím p. Luhášem Funinem a dokt. Hel-

irikem Garihiem a jemu pidaným Fabiánem

d. 28 Ledna 1618 zbhlo. A dostatené wy-
swllení 3 punktw, o kterých strana odporní

na díle jednali sob na rozmýšlení brala, na

díle pak e odpornau proti mši sw. wedla, w
Praze u Tobiáše Leopolda 1618 we 4.

1456. ADAMA WOLFA Benešowského

exegesis catechismi D. M. Luteri t. j. summowní
a sprosté prawdy boží proukázaní menšího a

w cirkwi boží obwykléiio katechismu D. M.

Luthera. W Praze uMat. Pardubského w 8. 1619.

1457. Marka Ant. de Dominis Spalatinského

arcib. ohlášení a zpráwa, w kteréž píiny po-

kládá, pro náboženstwí p . . ského opustil a ze

Wlach se odebral. W Praze u Dan. Sedlan-

ského we 4. 1619.

1458. JIÍKA MALÝHO, jinak Swobody
sauseda Now. m. Pražského, o slawném a ra-

dostném wzkíšení })án 1619.

1459. Catechesis verae religionis Christianae

:

Kalechismus náboženstwí prawého kesfanského

pro dílky, od JAKUBA AKANTIDO MI-
TISA. W Praze 1619 w Krosn 1723 w 8.

1460. W. WIDEMANNA Nauení kesfan,

1619.

1461. Krátká zpráwa o modláských obra-

zích od ABR. SKULTETA. W Praze u Dan.

K. z Karlsp. we 4. 1619.

1462. Apologia, to jest: Dostatená obrana

wíry a náboženstwí církwí englických proti

wšelijakým neprawým nákm a hanním wšech-

nch nepátel uení ewangelického , od Jana

Jiie/la^ biskupa Sarisburgenského sepsaná, z la-

tin, peložena. W Praze u Dan. K. z Karlsperka

1619 we 4. A—Yiij.

1463. Traklatec o sedmi obecných swta
saudech. Wydaný skrze Jana Frigewillea Gantia

1. 1588, a na esko téhož léta z lat. jazyku

peložený. W Praze u Dan. K. z Karlsperka

we 4. 1619.

1464. Apologia neb obrana ode mne Karla

Starii/io z Zerotína ku p. Jiíkowi z Hodic. Rkp.

Doliiier. kterýž ten rkp. ml, pipsal po kraji ta

slo\>a: Est pure aiiiicabiiis expostulatio tempee
illo utratiuislico facta.

1465. J. ADELFA ohlášení se proli psaní

14*
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jenž slowe acla oiimriliae clo. Kiuv.i- K>iiiif-

zeru, dkana uliorskelio >vc 4. (Index). Byla i

i-eská piseíi s poíálkem : Jan Adelf Kyrmczere

>v7.kaziijer da pacem elc. dle klére' zpiwula se

piseíi na Plzeíi : Naiikání laužebne ald.

llfifi. AIAKAHirS .lOSEK. Frawdiwe /.dáni

naproti Hawla Žalanskelio (?). — W Praze

1621 we 4. (Boek).

c) BibUcká historie.

1467. Spis o Krislu Nazarelskein a jménu

jeho, >v Prosljow 1561 ?

1468. O nápisu s\v. kri/.e (ped 156T).

1469. IIALECIA JAKUBA z Dobroho-

slowa Teyna, far. Kleeanskelio, otázky, kteréž

syn bozi Kristus Ježiš uydáwal na doktory a

/.ákonníky, když byl w ieteeli 12. 1593 \v 8.

1470. JAXA CADAVRROSA jinak Kau-

riniského bistoria, život Tobiáše, a Jana Husa

truktat o manželství. Iteni s>y. Augustina ká-

zriuí manželm uiinné, 1594 av 8.

1171. .llklKA MJRKO\\\SKÉnO cesia

swateho patrianiiy Jakuba z Bersabee do Be-

tbel, kdež \ve snáeb buh se jemu zjevil. W
Praze w impr. knéze Jiiíka Hanuše Landškroii-

skeho 1610 w 8. w Prostjove 1610 w 12-

1611 w 8. ib.

1472.MAT.JE POLIC AX^iKÉHO knížka

ft vyjiti Noe z korábu, o stavení vže Baby-
Innske, o rodu Noe, o rozdlení krajin, o mo-
dláství pošlém z nich. ^^' Praze 1603 \v 8.

1473. IIAWLA ŽALAX.SKÉHO a) O
svatých ženách, kterým p. Kristus nejprve své
vzkíšení zvstovati ráil, 1606 ve 4. 1612
v 8. v Praze.

6) O slavném penesení a vzetí neb vtržení

na nebesa za živa v duši i v tle sv. patri-

archy Knocha a velik('lio proroka Eliáše, kdy,

kam a do kterého nebe, kterak a pro jsau

peneseni. W Praze v impr. Šumanské 1610.

1474. Nové léto totiž nového krále Ema-
nuele Krista Jež. vtlení, poetí a narození, od
M. WIKTORIXA WRBENSKÉIIO, v Pr;.ze

u Dun. Sedlanského ve 4. 1609.
1475. Jana Kerneia krátké AvyswtUní tr-

plivého Joba, v Praze u Ji. Hanuše v 8. 1611.
1 176. Cunae Iheantropi mundo nati (chronog.

1612.) Spis kratiký a sprostý o narození Kri-
sta atd. od JAK. AKA\THII)() INIJTÍSA
A— KS. v 8. v Praze v impr. knze Jiího
Hanuše L.

1477. J. 0PSY.MATK8A «) Bod vného
nebeského a všcmohauciho krále nad králi. i)ro-
slednika a smírce pravélio boha a lovka,
ze sv. patriarchv, z králii ald. podlé tla po-

šlého a z isté p. Marie narozeného, 1612 fol.

(bez místa).

6) Bible sv. historie pkný poádek ve 4,

(Index).

1478. JOS. COLUMELLY STÍHRSKÉ-
HO hisloria o Isákovu ženni, v Praze u illat.

Pardub. v 8. 1614.

1479. WÁCSL. SLOWÁCIA historie o

utrpení a smrti nevinné syna božího 1615 ve 4-

1480 SIM. WALECIA Život aulrpný pa-

triarchy Jakoba. W Praze 1616 w 8.

1181, Spis, v nmž se obsahuje, které vci
])ri'dešly [)ichod a narození Mesiáše pravého

Krista, od MATAU^E PACUDY 1616, vv

Fraze u Mat. Pardubského.

1482. JIRÍilO DIKASTA «) Historie p.

p. n. J. Krista v nkterých artikulích sebraná,

v Praze 1617 v 12. b) Historie o promnní
pána Krista 1617 v 12.

1 183. TORIÁ.SE ALBERTA WODNAN-
SKKIIO ^^"ilzstvi nebeské skrze andla, jenž

nad Senachcribem králem assyrským swílzil.

\A' Praze u Pavla Sessia.

(1) Milostiwé lélo.

1484. Léto milostiwé, a list božských od-

pustkuv po všeckna léta, dokudž jsme živi

trvající, z kancelái pána Krista toho svrcho-

vaného mistra, a vysokého knze vydaný, 1541

u Jana Hada v 8.

1485. JANA PEITA IIOSTAUXSKÉHO
Zpráva patrná a upímná o Jiibilaeum, o milo-

stivém roku I. 1617, v Pr. u Tob. Leop.

fj) Wijklady.

1486. Korwina >4«/0Hm Wýklady na tení

nedlní v St. m. Pražském u Pavla Severina

z Kápí hory 1. p. 1531 ve 4.

I
Na slriiiicc (Iriilié jest obraz Ilusfiv, pedmluva

od ZIhM. ANT. Z IIKLKENClillKA, um. sv. mi.stra,

Kterýž peložil len .spis.]

1487. Obecné všech kesfanw nauení sta-

rodávné víry, pikázaní a modlitby s vysvt-
lením jich ald. W Litomicích 1537 v 8.

1488. Kniha Jobova od si. nmia Jana Oeko-

laiupadia jazykem latinským v slova rozšíená,

smysl její jasn vysvtlující, uvedená, nyní w
nov v jazyk eský peložená. S pedmluvau

Alexandra imprcssora v Litomyšli. Wyt. u téhož

1540 ve sti"edu ped sv. Bonifácem w 8.

1489. STURIM ADAM bakalá, krátcí vý-
kladové na evaiiíielia atd. U Alexandra Plze-

ského v Litomyšli 1540 ve 4.

1490. Ant. horirína u) Wýklady na tení

nedlní a svátení, (ku koncij : Wytišlno a

dokonáno v Litomyšli I. I'"t41. Alexander, ve
4. Po druhé 1542 ve 4. v. v Praze skrze Bari.
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Netolickélio. Peloženo od ZIKM. ANTOCHA
Z ÍIELFENBURKU, umní swob. mistra. Dán

w kolleji cis. Karla 1539.

6) Krátcí wýkladowé na epištoly nedlní ce-

lého roku z lat. peložené. Ded. Boluíšowi Kosl-

kowi z Poslupic a na Litomyšli. Adam písa

mstský. W Litomyšli Alex. Í541 we 4.

c) Wýkladowé na clení swálkinv weyronícli

z lat. peložené atd. (ku konci) : Wytištno a

dokonáno av Menším mst Pražském ii Bartol.

Netolického 1. p. 1542, we 4. Pekladatel jest

JAN RACEK HRADECKÝ písa radní Men-

šího msta Praž.

1491. Ewangelium J. Krista syna božího

podlé sepsání svv. Matauše, kteréž Erazim Ro-

terodamskaij w širších slowích a jako s way-

kladem pro lepší a dostatenjší wyrozumní

slow a skutkuvv Kristowaych i toho wšeho, což

w sob též ewangf. obsahuje, buto podlé li-

terního rozumu, budto podlé duchowního \v

latinském jazyku wydal, a JAN WARTOW-
SKÝ z Warty, pro Cechy a Morawany na e-
skay wyložil 1542. (Konec) : Wytištno skrze

Ondeje Dušika, mštnína w Litomicích atd.

léta XLII (1542) we 4.

1492. Wýklad wýborný na žalm 127. Ne-

budeli pán wzdláwati domu, nadarmo peují,

kteíž jej wzdláwají. Nyní z latinského exem-

pláe w eštinu peložený a s pilností skorri-

gowaný a na mnohých místech piln zmnný
od M. JANA FORCIUSA z Kauíma. W Star.

mst Pr. skrze Jana Hada 1543.

1493. Doktora Urbana Regia rozmlauwání

s Annau manželkau jeho o krásném kázaní, kte-

réž Kristus ... od Jerusalema až do Emaus
dwaum uedlníkíim na welikau noc inil. Pe-
ložil JIÍ ROŽALOVVSKÝ. Tištno a do-

konáno w mst Prostjow . . , skrze Jana

Giinthera 1545 we 4. W Praze u Ji. Melan-

tricha z Aventinu 1571 w 8. item 1573 w 8,

lista CCCXX, item 1583 w 8. u Melantricha.

1494. JANA STRANNSKÉHO a) Žalm

50tý s wýkladem. Též písniky, w Praze 1558
w 8. 6) Téhož žalm 80. av Praze 1558 av 8.

1495. Wýklad na žalm 50tý u knihy: Mod-
litby pobožné a praAvé kesanské 1536 w 12.

od Jii\ Wicelia (Index).

1490. Kniha Jesusa Syracha, jinak Ecclesi-

aslicus, AV kteréžto zawína jsau utšená napo-

menutí, a pedkládají se wšechnm lidem pro-

spšná nauení, jaki)y se jeden každý w sAvém

powoláni . . . choAvati ml atd. Z nm. (Kašpara

Huberina) peložená od knze TOM. RESEI-A,
a k prospchu i k Avzdláni wšechnm Avuobec

Avydaná (zjednáním Jana Strannskcho), od Ji-

íka Melantricba z Aventinu iniprimoAvaná 1501

lol. stran XII a 607.

Opt w Iloloinanci u Jana Giinlhera 1")G3 avo 4.

>V Praze u Melan. I.')?!, 1575 M. 1580 av S. Kec
clol)rá, místy wýljoriiá. Rešel raslo Iwoí scdi no-

Avá slowa, nowé obraty a inlmvení spusoby wt-íiii

dílern šfastn.

1497. liallaz. Prahla z Sibenhirtu Wýklad

na žalmy av spiisob modliteb. W Praze 1562.

1498. Wýklad krátký dwanácte lánkw Aviry

apoštolské z písem s\v. sebraný, jednoho muže

AV písmích SAV. zbhlého. W Normberce u Jana

Montana a Ulricha Neybera 1563 fol.

1499. Erasina Roterodamského W^ýklad na

ewangelia a epištoly nedlní. W Praze 1571

w 8.

1500. Kesfanské a pobožné rozjímáni na

CAvangelium svv. Jana. W Praze u Šeb. Oksa z

KoloAvsi 1507 Ave 4. listií 11. J. «TURM z

GREIFENBERKU podepsán u pedmluAvy.

1501. Wýklad na žalm 28. MATAUSE
WALKENBERSKÉÍIO (w Klíi).

1502. ŠIMON BRODSKÝ: Wýklad na de-

satero boží 1573 (Cerroni).

1503. Wýklad na žalm 128, kterýž se k

podstat manželstwí Avztabuje. W Praze 1581

AV 8. (Index).

1504. Wýklad na Agnus Dei, spolu hádáni

lowka híšného s pokušením, a o moru zprá-

wa, od PAWLA LUCÍNA Helikoniadesa z

Helikonic 1583.

1505. Wýkladowé na epištoly sw. PaAvla. Rkp.

stol. XVI fol. AV 31useum.

1506. Wýklad modlitby pán Avelmi utšený

od Wawince RWACOWSKÉHO, s pedmlu-

wau M. PETRA CODICILLA z Tulechowa, av

Praze u Ji. Nigrina 1585 av 8.

1507. KOCINA Z COCIXETU abeceda

pobožné manželky atd. t. j. Avýklad 22 AveršuAV

o ctnostech dobré a šlechetné ženy, poádkem

liter abecedy hebrejské av posl. kap. Píslowí

ŠalomaunoAvých. W Praze u ^^'elesla\víny 1585

w 8. str. 120. Opt 1823 av 8. str. 110 (u

Neureutra.) Oslaráno to Avydání od A. Hanykýe.

1508. JI. DIKASTA o) Modlitba pán

s Avýkladem krátkým, delším a nejdelším. W
Praze 1586 av 12.

6) Tilemana Avýklad sedmi žalmAV peložil.

W Praze u Dan. z Welesl. 1598 av 12.

1509. SIXTA CANDIDA o) Wýklad na

modlitbu pán, av Praze 1573 w 8.

6) Wýklad Avlastní na žÍAvot Tobiáše , též

diurnal, jinak celodenní uedlníka s mistrem

rozndauAváiií pobožné , w Praze u Ji. Jakoba

Daického 1588 Ave 4. 1589 Ave 4.

1510. JANA ACIIILLESA o) Wýklady

na nedlní a SAvátení CAvangelia (Lukáše Osi-

andra) pel. 1588, 1589 (u Ji. Daického)

1595, 1611 AV 8. AV Praze.

b) Wýklad na Daniele, av Praze 1590 Ave
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4. liílu 100. Dcd. p. .\<l;iin. Slawalowi i.

Chlumu a Košumbcrka, a p. .liiuliichowi, p. Al-

brcchlowi, p. Zacliariášovi atd. bratím. — U

Jir. Jakubi-a Daíickcho.

r) Wýklaiiowc kralici na cpišloly nedlní a

swáleiii. w Praze 1595 w 8. u Ji. Daíick.

d) .hronyma Wellera králky wýklad historie

e>vaiiirelické o umuení p. pel. 1012.

e) Kratiký m vklad na troje zaslíbení p. boha

našeho o Kristu 1013 w 8. u Mat. Pardub.

f) Krátký a sprostný wýklad nkterých pí-

sem swalých 1616.

/) Krátký a sprostný >výklad na dw kapi-

toly zjewení sw. Jana 1017.

1511. ^^'ýklad na wiim pána boha. .Škola

neb cwiení kesf. a wrne duše dle poádku
lánk, u Dan. Adam. i. NNeleslawína, w Praze

1588 w 8. str. 411 a 13 listu.

1512. Wýklad rozdílu 21 ho zjewení s. Jana

b. r. we 4. Rkp. we. bibl. XVII. G. 6. num. 4.

1513. Wýklad knihy zjewení sw. Jana, 1589

Kkp. bibl. wcej. XVII. G. 20. tež XVII. F. 40.

1514. ^^'ýklad na skutky apoštolské, w témž

rkp. wi. bibl. XVII. G. 26. r. 1595 (na konci).

1515. Hozjimáni aneb wýklad pobožný a ke-
sanský na žalm 32 swatého Dawida, w Praze

1589 u M. D. A. z Welesl.

1510. }lodlilby pán krátké a welmi pkné
wyswtiení, 1589.

1517. Wýklad kesfanské wci k nábožen-

stwí, w Praze we 4. 1591 (Pele. Cat.)

1518. ZIKM. CRINITA STRÍBRSKÉllO
a) Hozjimáni žalmu 31 a 80, 1594 w 12. /;;

Spis o artikulích: Wstaupil do pekel atd. c)

Wýklad ua žalm 91 (Index).

1519. TOBIÁŠE MAUENlNA wýkla-
dowd na ewang-. sw. Jana, w Praze u Dan.

Scdlanského 1595 w 8. n W. Slríbrského 1508
w 8. arch 6 s titulem: S. Jana íteni s pkným
wýkladem na ástky rozdlené, též 1605.

1520. Na desatero pikázaní boží kratiký

wýklad neb wyswtiení, w Žatci 1597 we 4.

Rkp. (Index).

1521. Wýklad pobožný na žalm 9 lni sw.

Dawida. Nazad pidáno jest kázaní sw. Cypriana

o moru a modlitby nkteré sw. olcfl... za...

šfastné wyjití z tobolo swta od M. D. A. z

Weicslawína 1599 w 12.

1522. SIXTA PALMY a) Wýklad na žalm
78. W Praze IGOO.

b) Na cwang. sw. Jana 1600.
c) .Skreyše zlatá boha nejwyššího, s rozjí-

máním žalmu 90. W Praze 1612 w 8.

1523. WÁCSL. STEFANA o) Wýklad na
Jonáše u Dan. Scdlanského w 8. 1604, 1006
w 8.

A) Na Nahuma tamže 100 1, 1004 A— D4,
pak 1004 w 8. u Scdlanského.

r) Na Joele 1006.

rf) Na Abakuka 1606 w 8. tamž.

e) Na Sofoniášo 1012 w 8. A— E.

/") Na Aggea (1006) A-C3.
fl) Na Abdiáše 1612 w 8. A— 112.

/) Na Malachiášc A— D4.

/) Scala Jacobea. Wyswtiení a wyznamcnáni

ebíka sw. Jakuba 1612 w 12.

A") Na Micheáše u Mal. Pardub. 1614 w 8.

/) Na Zakariášc u Dan. z Karlsperku 1615

A—O. w 8.

»í) Na Amosa tamž 1616 A— L3.

n) Na Ozeáše tamž 1617 A— V.

1524. WÍTA JAKSE o) Decalogus Dei,

nebo pikázaní deset slow summowní wyswt-
iení, w Praze 1602.

6) Wyswllení na sedm slow Kristowých.

r) Wýklad na žalm 122.

1525. Wojenská auprawa krále Dawida : žal-

mowé 9 a 120, s wyswetlením proti národu

tureckému, 1004 w 8.

1520. Wýklad kapitoly 53 Izaiáše, od WÍ-
TA PHAGÉlA Píseckého, w Praze 1605 w
8. u Dan. Scdlanského. Ded. Hedwice Smiické

z Ilazcnburku.

1527. Wýklad prostý na nejswljší modlitbu

pánem Kr. wydanau Ote náš, od ŠIM. LOM-
NICKÉHO, w Praze 1605 w 8. str. 455.

1528. JEREMIÁŠE DEN1L4RTA Skyto-

inského angelika mornímu neduhu odpírající,

wýklad na žalm 91, w Praze 1007 w 8.

1520. CYPRIANA PESSL\ o) Wýklad na

Agnus Dei 1007 w 8.

b) Kratiké wyswllení slow sw. Jana kti-

tele: Ai beránek boží, kterýž snímá híchy

swta, w Praze u knze J. Hanuše w 8. 1012.

f) Unguenium fraternae concordiae, wýklad

a wyswllení žalmu 133, w Praze u Dan. K.

z Karisperka 1616 w 8.

rf) Privilegia pie defunclorum, wýklad maudr.

3. sprawedliwých duše atd. 1616 w 8.

e) Wýklad na žalm 2. w 8. (Index).

/) Turris forlissima. Kralický spis wyswl-
lení slow Salomaunowých 1010 w 8.

cf) Divinum somnium Jacobi Palriarchae t. j.

wýklad sníí, kterých ml sw. Jakub patriarcha,

když šel z Bersabe do Iláran, w Praze u Dan.

K. z Karisp. w 8. 1018.

1530. KAŠPARA ARTOPAEI Synopsis ps.

22, o Krista pána snížení a w auadu messi-

ášském powýšení pi památce umuení a z mrl-

wých wslání 1010 we 4.

1531. Via palním. Cesta otcQw bud pobož-

ných, bu bezbožných, pod wyswllením žalmu

94 w Praze 1611 w 8.
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1532. JANA IIERITESA a) Kralické wy-
swllení 2 a 3 artikulu wíry 1G12.

6) Adweutní na rorúle wýklad dwau artikul

o wtéleiií (1612?)
1533. JAKUBA PETROZELÍNY o) Pastor

t. j. wýklad žalmu 23, w nmž Davvid boha

swým i wšech wrných pastýem wyznáwá i

z nlio se tší, w Praze u Ji. Haauše >v 8.

1612.

1534. Asylm piorum. Traktálek skrowný o

prawéni autotišli lidí pobožných, pod korauhwí

kíže Kristowa, pod wyswtlením žalmu teliho

od JAK. AKANTIUO-MITISA, 1613 w 8.

W Praze w impr. knze Jiího Hanuše L.

1535. PAWLA NONNIA Hemanomst-
ske'ho far. w Náchod, rozjímání krátké žalmu

Dawidowého osmého ald. w Praze 1615 w 8.

1536. Rozjímání aneb wýklad pobožný aneb

kresfauský na žalm 112, w Praze u Dan. Karla

z Karlsperku 1616 w 8.

1537. 5lM. WALECIA wýklad žalmu 22,

w Praze 1616 w 8.

1538. WIKTORIXA WRBENSKÉHO
Wýklad listu Kristowa od ewangelisly jeho sw.

Jana psaného, a do Laodicee poslaného, 1616 w 8.

1539. MATJE JANDY Yicloria eccle-

siae triumpbantis. Církwe wítzitele perozkošný

spsob, podiwné sw. Janowi od boha zjewení,

1617 w 12. (Index).

1540. BARTOLOMJE JAWORSKÉHO
sceptrum. Berla Ježíše Krista 1617 w 8. Pi
též knize spolu wýklad na žalm 28. (Index).

1541. Hypomnema epistolarum. Wýklad eí
epištolních nedlních, kteréž se od adwentu až

do památky sw. Trojice clau, dle konfessí e-
ské, jinak Auošpurské, sepsaný od BLAŽEJE
BORO\YSKÉHO z Borowna far. w Holohla-

wech, 1617 we 4. dwa díly, w Hradci (nad

Labem a Orlicí) w impr. Mart. Kleinwechtra

Pilinkowského.

1542. Wyswllení žalmu XX w Waldsaxu
toho dne, když Fridrich za krále esk. pijí-

mán byl. Od ABRAH. SKULTETA. Z nm.
W Praze u Dan. K. z Karlsp. we 4. 1619.

1543. Exegesis catechismi D. Marf. Lutheri.

To jest summowní o sprosté prawdy boží pro-

ukázaní, menšího a církwi boží obwyklého ka-

techismu D. Martina Luthcra ald. uinné od

knze ADAMA WOLF IA Benešowského, ew.

Krist, w mst Poln služebníka, 1. p. (w chro-

nostiihu 1619) s powolenim p. administrátora.

Wytištné w Starém mst Pražském u 3Iatje

Pardubského 1. p. MDCXIX w 8. A— 0. po 8

list. P. 6y„. Pipiš dílkám wubec.

1544. aVÁC8L. TROJAN knz, wýklad

ie zjewení s. Jana o weliké ohawnosli bludu

Anlikri.sta. Ms. w 8. (Boek).

1545. Wýklad na modlitbu pán od MA-
TJE KROCÍXA, far. Hychnowského, 1620.

1546. Galii (DAWIDA ŽLUTICKÉIIO)
Rozjímání potšitedlné z textu sw. ewangelium

k nedli 4té po, tech králích pepsaného 1620

w 8. (bez místa a tisk.)

1547. MARCIIIO KAMENICKÝ WÍT.
Ctwerý wýklad na nejswtjší modlitbu pán,
Meleb. otce bratra Jeronýma Saraneroli z msta
Ferrarie ádu praedicat. — Též kázaní jeho,

kteréž uinil u vigilii naroz. p. a spas. n. J.

Krista ped bratími swými. Z lat. jazyka do

esk. peložený od Wita Jlarchio Kamenického,

mštnína a služebníka poádku nákladnického

w Star. m. Pražském, w Praze 1620 w 8.

tamž 1627.

P Poslilhj.

1548. JANA STRANNSKÉHO a) Po-

stilla eská k užitku mládeži kresfanské, w sp-
sob otázek od nedle adwentní až do weliko-

noci složená, podlé exempláe nmeckého Janu

Špangenberského na esko wyložená , w Pro-

stjow u Jana Giinthera 1546 we 4. b) (Jako

II. dli): Postilla eská na obzwláštní swátky

celého roku k užitku kesf. mládeži. Skrze Jana

Špangenberského, kazatele Northauzského w sp-
sob otázek složená 1546. Potom (celá postilla)

we 4. 1553.
Pak pod titulem : Postilla eská, anebo waykla-

dowé na epištoly a cwangelia nedlní i také swá-
tení píes celý rok, z lat. a není. jazyku w eský
peložená, nyní pak w dobrý poádek a w jednu

knihu uwedcná. Tak jakž tayž poádek církew ke-
sanská od prwní nedle adwentní až do poslední

nedle po swaté Trojici zachowáwá. K užitku mlá-

deži kresfanské.^ W spfisob otázek složená a se-

psaná od Jana Špangenberského, nkdy slawného

kazatele w cis. mst Northauzu. K nížto pidáno
jest patnáctero kázaní o mrtwích tlích, i také LX
píkladw z písem sw. wybraných, že se tl;\ mrt-

wá mají pochowáwati. Wže od téhož .lana Špan-

genberského sepsáno, figurami pknými ozdobeno

a wytištno w slavvném mst iVorniberce n Jana

Montana a Woldicha Neyherga I. p. ir)57 fol. té-

hož léta 1557 dwoje wydání (w Museum). Sil-

ná (142 i 230 t 161 . .) 540 listfi. (Tohoto wy-
dání jest wlastn titul hoejší); pak 1566 tamže

w fol. u AVoldricha Neyberga a Ditiicha Kerlacena

3 díly. Rozwržena jest na tii strany: od ncille

adwentní až do prwní ned. welikononí ; odtud až

do prwní adwentní: pak wýklady na epištoly a

ewang. o swátcích pres celý rok. Pedinluwa jedna
od Lulera,- druhá Jana Strannského, kterýž ji e-
sky peložil. Jest místem jízliwá proti katolíkm,
eština dobrá, dobropísemnost špatnjší, b) J.ina

Hofmeistra i)Ostilla eská, totiž kázaní na ewangelia.

kteráž se w ncdlské a jiné swátení dny pes
celý rok tau, a tém wšecka na íšských snniich
w AVormsn a Režn kázaná. Skrze Jana HofiTicistra

ádu swalého Augustina. l\a esko peložil Jan
Strannský w Kr. Hradci. \V Prostjow skrze Jana
Giinthera 1551 fol.

1549. Postilla eská totiž kázaní na ován-
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gelia. \N' Prostéjowé íkize J. Gmitlura 1551

we 4. (Boek, snad Baworowskeho ? J.)

1550. Posíilla ícská aneb káziini a wýklady

na ewanfi-elia, klcráž se w nedlské dny pres

celv rok lau, wrné sepsaná i kázaná, od TO-
MÁŠE BAWOROWSKÉllO. Wylišlno ado-

kcnáno w shnvneni nisl llolomauci a Jana

Giinlliora 1557 fol.

Z ttž posílily wyšel : a) >V\ klad sw. lení na

wlikv pálek. WYlaženÝ skrze Jos. Klíe (Diiricha).

W Hrn(l( i hrál. "1822 'w 8. str. 94. hj Kázaní o

man/.lstwí. W Praze 1822 w 8. sir. 16 od Jana

Diiriha, u Ant. Straširypky w 8. c) Kázaní na

ewanp. sw. Jana., na den sw. Trojice, tamic 1822

\v 8. str. 22.

1551. Wýkladowé ieci boiicli. Dwa dily

1575 we 4.

I'ostilla Kralická, krásným tiskem.

1552. Jana Fera (WiUI), Moliutskelio kaza-

tele, postilla na leni a epištoly nedlní a swá-

teni pes celý rok, aneb kázáni cwangelické

prawdy, a prawého obecného apošlolsktMio ueni

2 dily. >v Praze. Nedlni i swáleni, letni i

zimní dily. Z lat. a nm. peložená nákladem

Jir. Melantriclia z Aventinu 1575 fol.

1553. JAXA KAPITY postilla, t. j. ká-

záni, kteráž na ei bozi ke diiiun swátenim

pináležející pes celý rok inna býwají, od

J. Kupily, dwa dily 1586 ve 4.

Opl w Praze n Jonaty Bohutskélio z Hranic

1615 we 4. (dle Indexu obsahuje na nedle a swálky

ranní i welik kázaní s ne.šporem). \\ Miis. jest

rkp. od 1. 1605 nnm. 357. Rkp. druhého dílu od

r. 1607—12 we 4. u p. Boka.

1554. Postilla aneb wýklad na ewangelia

nedlní i swáleni od adwentu až do weliko-

noci, sepsaný od Egidia Hvnnia
^

písem sw.

doktora a Witlenberské akad. prof. w eskau

e pel, Wytišlno w Dráždanech 1588. Opt
lli28 II Krist. Megandra ol. str. MI a 578

mimo X registr.

1555. MART. PHIL.VDELF.V Z.Á.MR-

SKEHO postilla eská na ewangelia nedlni a

swáleni pes celý rok. W .lezdkowicicb (.lescb-

kendorf blíž Opawy) r. 1592 w fol. 2 dily.

Po druhé' w Lipšl u Mich. Ka|tihorského 1<)02.

Po (elí w Drážanech nákladem Dan. Sedlan-

skho knilitlailele a mšana Slar. in. Praž-

ského, s pipi.sem od pasl>'uw cwang. w Ce-
chách a Moraw Kri.slianowi II wwod a wo-
lenci saskmu r. (tak| 1602. Akta stranau

zákazu a pobráni prwniho wydání této poslilly

w Jezdkowicich chowají se u konsisloe Olo-
maucké.

ib^to. Jakuba Wolfganga Wujka z Wagroioce,
puslílla aneb kázaní twangelilská na nedle a

swálky celého roku z polského do eského
peložena od OXDKK.IE MODESTIXA we
4. VV Litomyšli u Andr. Graudence 1592, w
Praze u Pawia Sessia 1629 we 4.

1557. Poslilla neb kázaní na ewangelia ne-

dlni i swáleni od adwentu až do nedle 27
po sw. Trojici. Rkp. we 4. z konce XVI wku
na Slrahow.

1558. Poslilla ewanjíelická, wýkladow na

ewang. nedlní, swáleni epištoly a dni wšediii,

stední a pátení, od BOHUSL. BEI»TY Wy-
sokomeylského, faráe w Miletín na Bystici

1594 fol.

1559. JANA ACHILLESA Beraunského

postilla z latiny peložená. W Praze u Jiíka

Daického 1595 w 8.

1560. Poslilla každodenní pobožná od JI-

ÍHO DIKASTA z Mikowa, dwa ddy, 1 díl

1612 we 4. sir. 515, drniiý 1612 str. 366.

Pak w Praze u Matje Pardubského 1614 w
8. str. 205 por. V. od r. 1708.

1561. JAKUBA PETROZELIXY Kunštat-

ského poslilla aneb kázaní suinmowní a krátké

na epištoly ke dnm pán nedlním pres celý

rok ... z samého slowa božího . . . sepsané a

wydané. W Praze u Mat. Pardubského 1613 we 4.

1562. W.iCSLAWA SLOWACIA a) Díl

postní wýkladfiw ei celoroních, wzalých z

písem zákona obojího, starého i nowého, i-
nných skrze (jméno spisow.) Na zámku Do-

browici u Ondeje Mizery Jarowského 1G13

WC 4. A—Mmm, a 2 lisly.

h) Wyswlleni prosté biblí malé, jinak ei
z obojího zákona božího na každý den nedlní

i Avšední celého roku. Nákladem p. Johanny

Kinecké z Budowa. W Praze u Mal. Pardub-

ského fol. I díl od adwentu až do sw. Trojice

1615 — 6. II díl nákladem p. Albr. staršího

Kineckélio z Honowa. \\' Praze n Jana Ctibora

Kbelského 1620 fol. od sw. Trojice až do ad-

wentu (wydal Jan Rozacius Hoowský).

1563. Poslilla kalolická,"^iak kostelní lak do-

mácí, to jest: Polom toho co se z ewangeliuin

každan nedli, každý swátek pes celý rok te,

krátké wšak duwodné a jadrné, w otázkách

rozwedcni a wyložení, k wzdlání ctných...

mrawííw, jako i k wywrácení wší . . . nešle-

chetnosti sepsaná prací dwojíciih. knze mistra

.SEBEST. WOJ. SCIPIOXA Plzeského. W
Praze 1618 we 4.

Po druhé s nápisem : Jak kostelní tak domácí
poslilla, to jest: Potom, toho co se z cwang. kaž-

dan nedli pes celý rok te ald. W Praze u sw.

Klimcnla skrze Jiího ernorha 1. p. 1667 fol. Vlil

a .')17 sir. (druliý díl) swáleni poslilla, jak ko-

stelní lak domácí. To jest: P<tlom, toho. co se z

ewangelinm každý swáttk aid. tamž 1G68 fol. IrMii

188 sir. Po tetí w Praze w kollejí sw. Mimenia

skrze Wojl. Jiího Koniášc factora I. p. 1695 we 4.

1 díl (nedle ohsahnjíeíj mimo pednd. 464 str. 2

díl 187 sir. Po lwrié 1776 w 8. w Praze. Dfdirá

wcí i jazykem; r. 1779 wy.U-l zwlá.šlní spisek, jakhy

se l poslilly užili mohlo a mlo. od Lenliarta

(školaslikaj ald.
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1564. Kazatel dumowni, lo josl: naiuoiil

potebné, jakby hospodáiowd w doinícli . . . s\\ ýcli

spolu s domácími swými každcho dne, vlášt
ráno a wecer . . . sebe k dobrému slowcm bo-

žím napomínati mli od K. M. KOXRCNillO,
w Králowé Hradci 1018 we 4. u Slarl. Klein-

wechtra sir. 415, léž 1G25 w 12. w Brn u

Siedlera 1783 we 4.

Klade na každé ráno : píscii, e, iiaponiínkii,

modlitbu, vvcršiky ; na každý vveer tolikéž kroiii

ei na dwa týdny. W druhém dílu na zwláitní

asy, k. p. pst, wojny, sucho atd.

1565. WIKTORIiXA WllBEXSKEHO Po-

slilla na ewang-elia nedlní we 4. (Index).

1566. Neznámé mi jsau: a) PostiUa domowni

w 8. b) Wýkladowé ei adwenlních fol. (Index).

g) Kázaní nedJni a swáteni.

1567. Káz. nešporní na epištoly, od BE-
NEŠE OPTATA. (1533?)

1568. Rhegia Urbana: Kterak falešné proroky

každý poznati, anobrž je hmatati mfiže. Kázaní w
Hiind vv Westfalii uinné skrz doktora Urb.

Rb. léta p. 1540. A—N. w 8. [w Olomauci J.

Oliwetský z Hemanic]

1569. JANA AUGUSTY a) Kázaní o Ji-

dášowých dtech, na ec Actor. 1 w tch dnech

powstaw Petr, okol. 1540 tištno, b) Kázaní

o ustanowení na biskupstwí sw. Matje, místo

Jitiáše. Stalo se 1540 w 4 nedli po sw. Tro-

jici w Boleslawi mladé. W Litomyšli okol. 1540
— 2, A— Jij. we 4.

1570. Rozjímání o umuení Krista pána welmi

pkná, od Antonia Korwina psané. Z latinské

ei pi-elozil M. Z!KM. ANTOCIT z IIEL-

FENBERKA, w Praze Pawel Scwerin 1541 we
4. list 3:1. Jest wlastn 6 kázaní o utrpení

pán. Opt 1543.

1571. PETROWROZSKÝ HYNEK, bratr

eský: kázaní w nedli 8 po sw. Trojici, ui-
nné w Mladé Boleslawi, w kterém mnohými
dflwody douuje, kterak žádný nemá se liued

we wšem uení od církwe ímské dlili a od

ní se lauiti ald. (Šturm Srown. 295.)
^
Kázaní lo celé klade knz Matj z Laun , dkan

Zaletký we swé knížce 1542.

1572. DITRICHA WÍTA kázaní o mytí

noh, w Normber. 1543 we 4.

1573. Zikm. Zigy Wojenské kázaní, z nm.
1544 w ozdobné compcndium nwedl knz MA-
TAUŠ HRADECKÝ, na ten as dkan Žalecký,

1574. Michala biskvpa Sidonienského a^ ká-

zaní na welký lwrtek o pesMalé swátosti tla

a krwe pán. Též druhé kázaní na den božího

tla ... na íšském snmu w Au<i[špurku ui-
nné 1. p. 1548. Pitom jest téhož knze Mi-

chala napomenutí pi sw. mši k píslojicim.

(Ku konci) Wylištno w menším mst Praž-

ském u Bartol, Netolického 1549 we 4.

b) Téhož Jlohutskéíio sufTragana kázaní pat-

náctera o peswaté mši w Augšpurku na íš-

ském snmu I. p. 1548 kázaná. Wylištno w
Prostjow u Jana Giinlhera 1. p. 1549 we 4.

archíi 22. W llolomauci 1567 we 4. Na žá-

dost urozeného p. p. Joachima z Hradce a na

Hradci.

1575. Tináctero kázaní o umuení pán, ru-

kau Martina Primusa psáno r. 1550, w Pro-

stjow 112 listu. Rkp. (Boek).

1576. TOMÁŠE BAAVOROWSKÉHO a)

Desatero kázaní o sw. pokání, z mnohých ui-

teluow sw. wru sebraná a se wší pilnosti se-

psaná, w menším mst Pražském u Bartol.

Netolického (wydal J. Strannský) 1552 we 4.

A— Hhij. Též w Praze nákladem Neureutra 1822

w 8.

b) O umueni p. n. J. Kr. kesfanské a po-

božné rozjímáni (w Plzni kázané). W Prost-

jovy u Jana Giinlhera w 8. 1552.

c) Dwoje kázaní pi slawnosli nowé mše

1557. Znowu od J. Ditricha 1822 w 8. w
Praze u Ant. Sfruširypky sir. 43.

1577. ei psané na pikázaní šestero pán
nowého zákona 1554 (bez místa) we 4.

1578. Kázaní nebo e napomínající w pi-

pomínání wcee pán a umýwání noh. Doctoris

Henrici Scribonii elc. 1554 w 8.

1579. Kázaní dwoje r. 1554 w Opaw
kázané 9 listu od Matje^ kazatele tamž. Rkp.

we 4. a od r. 1554.

1580. MATAUŠ HRADECKÝ: a) Kázaní

uinné 1. 1556 na Horách Kutnách u wyso-

kého kostela, o hromobití, krupobití a bauech.

skrze knze Matanše z Králowé Hradce ty asy

dkana. W Prostjow 1556 w 8.

6) Kázaní uinné troje a w jedno shromáž-

dné, kteréž kázal na den sw. božské Trojice

na Horách Kutnách u wysokého koslida knz

3Ial. Hradecký, ty asy dkan (1554). W Pro-

stjow u Kašp. Aorga 1557 w 8.

1581. Prwní díl knih služby slowa božího:

Poíná se na šest nedlí ped adwentem a zdr-

žuje w sob pamálky prawd wíry w boha otce,

a skntkiiw p. n. J. Kr. prwuích, dlinstwi a

mladosti jeho, léž i památku wšeho celého ži-

wota jeho ol. (Na konci): Prwní den po sw.

^^ ílu dokonáno 1. p. 1557. (Jsau kázaní a

leni nedlní.) Druhý díl poíná se od nedl.
kteráž slowe dewilník fol.

15S2. Kázaní oswíceného muže Erasma Ro-

terodamského : O nesmírném milosrdenslwi bož-

ském, w Prostjow u Kašp. Aorgfa 1558 w
8. S tím snad jedno jest : Kázaní pobožné a

kest, o nesmirném a newyprawiledlném bož-
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skrin iiiilowiiiii. W Praze u Jiiilio Meluiilriclia

Ij";} w 8.

1583. Jeronýma Sairaiiarolij 7. Fiiai a) ká-

ráni na žalm jOtý. NV rrosljovM' u K. A. 1 Jó8.

b) Sedmero krásné a polšilcdliié Kázaní o

ialosleili, bídách a saii/.eniili Mowlva. W llo-

loni. u .lana Giiiitliera lójO. W Praze ii Ji.

Melantrilia lóG.'), 1573, 15 70 \v 12.

1584. MATJE liaUSKV kázaní na cwan-

srelia, kleráž se w cirkwi boží pes celý rok

>v nedli lau. llkp. fol. ióGl.

1585.- Kázaní kesfanská s krátkými wýklady

Fridricha biskupa Wideíiskeho na ewanrelia pes
celý rok, z lal. pel. od TOMÁŠE UE^ELA
150 1 we 4. 1574 a wydane od Strannskelio

1578 we 4. W Praze u .lir. ernoclia a Micii.

Pelrle 300 listu.

1580. PETRA PEUISTEIUA z Tayna Hor-

šovského kázaní av nedli dewálau po s\v.

Trojici w kostele na hrad Pražském, o pi-
jímání weleliné swátosli oltáni pod oboji sp-
sobau tak jakž nyní wiibec žá<iajícim od kon-

cilium sw. Tridenlskélio dowoleno jest . . . we
4. w Praze 15()1 listu 34.

1587. JlkílIO NETOLICKÉHO Šestnácte

kázaní o bíd nynjšího našeho žiwota. W Pr.

u Ji. Daíického 1508. Pipiš p. Zdeíikowi z

Šternberka A— K4. Opt w Praze u .1. .lakobea

Daického 1588 w 8.

1588. JANA STRANXSKÉIIO a) .lana

Pera kázaní XII o pokání a o podobenství, o

synu marnotratném, z nm. W Praze u Jana

Jiínského we 4. 1569. b) Kázaní ald. 1577 fol.

1589. ONDEJ 8TPÁX, starší brat.

jedn. [Kázaní na nedle a swátky celélio roku].

Conciones didacticas, juxta articulos symboli

apostolíci sivé locos communes, illis compre-

hensos dispositas, super usitatos ex sacra scrip-

tura lextiis dominica:um et festivítalum annuarum

an. 1575 in luccm miserunt et pu!)líco usni

dedicaiunt seniores fratrum Bobem. an. 1575.

[Kcefenvolsc. hist. eccl. p. 319.)

1590. Kázaní wayborná na wšecky swátky

na cwangelia, kteréž se clau w chrámích pán
pes celý rok, Nyní w now sepsaná I. 1575.
Rkp. we. bibl. XVII, J. 13. w 8.

1591. Mistra WÁCSLAWA FRANTY Ar-
pumcnlum s králkau apologií kázaní na den sw.
NVila uíinného w kostele na hrad Pražském
1575. W rkp. 374 Mus. na listu 231 sld.

1592. JANA BOLESLAW.SKÉHO Kázáni
o bohi»ioi pekelníku a Lazarowi nebeském me-
diánu. W Praze u J. N. we 4. (bez r.) A— T2.

1593. Kázáni o hrozné komet, kleráž se

zaala ukazowati len din po sw. Mariin s we-
era I, p. 1577... od knze Waknlina .Šu-

bara Landškronského . . . kazatele w Domažli-

cicii. \\' Praze u J. Melanlricha z Awenlinii a

M. Dan. Adama Pražského 1578 we 4. list

24 (s modlitbau a 2 písnmi).

1594. Kázaní KYRMEZEROWO 1578,
(Rozb. II. r. 1843— 4.)

1595. Kázaní o tesení zem w 1 nedli

postní na Horách Klnách 1580 we 4.

1590. Jiíka Sercra Sedmero kázaní o An-
tikristu, u A. J. 1585 w 8. (bez lit.)

1597. SIXTA CAXUIDA kázaní o zem
tesení 1588.

1598. JANA ŠTELCARA Želetawského

a) Kázaní o zloecnstwí, lži, krádeži, wražd
a cizoložstwu.

b) Kázaní dwoje na 4tau kapitolu Ozeáše, a

o hrozném porodu. (Index).

1599. WÁCSLAWA BROSIA a) Ja-

kuba Feychfa pt kázaní na dwadceti nesluš-

ných píin a zjcwných klanuiw od Pikhartiiw

. . proti katolickým smyšlených. Z nm. pel.

W Litomyšli 1589 w 8. 1591 w 8. \V Praze

u PawI. Sessia 1028 w 8.

b) Kázaní o slawném swátku tla božího.

W Litomyšli Andr. Graudenc 1594 we 4.

c) Jiíka Serera S. J. kesfanská •wojenská

kázáni, pel. z nm. W Litomyšli u And. tírau-

dence 1590 we 4. A

—

II.

Jsau Ii kázaní lid wojenský proli Turku wzbu-
znjící.

d) Jisté umní a zaklínání proli stílení, bo-

(leiií, sekání, laupeži, pálení, proti pádu a za-

liynuli w boji aneb zajeti od nepátel., w nm.
ei wubec wydané a na troje kázaní rozd-

lené od Ji. Serera S. J. a nyní w eský ja-

zyk peložené od K. W. B. D. H. 1596 we
4. Andreas Graudenc (w Litomyšli).

1000. Ludwika Lawatera kázaní troje o

drahot a hladu, pel. PAWEL SLOWACIUS
1591.

1001. Jiíka Serera S. J. kázaní o slaw-

ném swátku tla božího a processí, (pel.) w
Lilomyšlí u Ondeje Graudence 1594 we 4.

archúw 6.

1602. Celoroní ei boží z slar. i now.

zákona k každému dnu nedlnímu i všednímu

rozdlené a rozšíené. W Praze u Ji. Jako-

beusa Daického 1594 we 4.

1603. JANA ZAIIUMEXSKBIIO z Wo-
lyu a) Kázaní o swaté Irpliwosli 1596 w 8.

b) Kázaní potšitedlné wšecbnm pod oboji

pijimajícím. W Praze 1619 w 8.

1004. a) Jana staršího lHathezia historie

pána spasitele našeho J. Kr. Peložená od

líEXJAM. PETRKA z POLKOWIC, 2 díly.

W Praze u Dan. Sedlanského 1596 fol. (Jest

32 kázaní).

b) JAKUBA MELISAEA Krtskébo o po-

wodni škodliwé 1. 1598 na rozliných místech
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slíilc, kázaní troje ped polirbom, pi a po po-

hbu ll lidí ztoponýcli iiieiié na Ilorácii Kut-

nách. W Praze u Dan. Sedlíanskeho vv 8. 1598.

1605. JANA SUCHÉnO (Suchius) ctwero

kázaní nedlní 1. 1596— 1599. Hkp. wc. bibl.

XVII. C. 2. b. r. fol.

1606. POLIA LUKÁŠE sedm kázaní o ži-

wolu wném. W Star. m. Praž. vv iinpr. Pe-

trlowské, nákladem Mik. Rydle z Nayenperku

w 8.

1607. JANA ACHILLESA a) Kázaní kra-

lické o moru we 4. 1599. b) Eortologia. To

jest kázaní swátení aneb wýkladowé ... o ži-

wotu, práci a smrti s\v. apoštolvv atd. W Pr.

u .lir. Hanuše Landškronskéiio 1611 vv 8.

1608. Kázaní na ti stránky rozdlené kn-
žím a spráwcum duchovvním náležející I. 1579.

Rkp. v^e. bibl. XVII. E. 5. we 4.

1609. Kázaní nedlní z XVI stol. Rkp. bibl.

v\e. XVII. H. 21.

1610. JANA HERITESA z Král. Hradce,

5 kázaní o hanebném a mrzutém opilstvví neb

ožralstwí, kázané vv Knín hor zlatých 1600
vv 12.

1611. MARTINA TRIBALIA «; Jedenác-

tero kázaní pohební, vvšem kresfanm k roz-

jímání užitené a potšitedlné, 1. p. 1600 we
4. A— T5. (Jsau kázaní o smrtedlnosli lidské

jednající, nepraw pohební nazwaná, k nimž

3 kázaní o moru pipojena jsau.)

b) Kázaní o setrwání vvolených božích u

wíe 1602, we 4.

1612. Kázaní na nowý rok šestnáctistý k

kesEanflm a echm. Wyd. 1612 (Boek).

161.3. JIÍKA TESÁKA Mošowského (d-
kana w Kauím) a) Heptalogus Christi. Kázaní

na sedm slovv Kristowých 1601 a 1605 (u

Balí). 1609).

b) Gallicinium etc. O kohautovém zpíwání

w domu Kailašovvém 1604.

c) De avaritia. O lakomstvví w 8.

d) Genethliacon Christi Iheanthropi. O na-

rození Krista, kázaní, kteréž ml u p. Marie na

Lauži, w Praze 1606 w 8. 1611. (Balbin dr-

žel toto káz. a ono o sedmi slovvech Kr. za

nejlepší.)

e) Stella nova et comela t. j. kesfanské a

pobožné vvyswtlení, co hroznclio kornely . . .

pedzvvslují a s scbau pinášejí. W Hradci nad

Labem kázané vv 8. 1607.

/) Christi ad mulieres concio 1607 w 8.

g) De hierologia. Kázaní prwní vv Kauím
uinné, 1608 w 8.

h) Te Deum laudamus, o vveliké pízni ná-

rodu eského pod obojí pijímajícího. Spis ke-
stanský 1609 we 4. (kázaní?)
- i) Nowé léto (kázaní) 1610.

k) Collis vinaria. O vvinohradech, w Praze

1611 vv 8. (,kázaní?)

/) Martinianus anscr. Swalomartinská hus.

1612 vv 8.

m) Potuš angelicus. Angelský traíik.

n) Christi duo miracula 8.

o) Encoenia jwrpetua, t. o ustavviném p.

boha poswícení. VV Praze 1613 vv 8.

p) Tenebrae Christo patiente factae. O za-

tmní slunce (pi umuení pán), w Praze 1614
w 8.

q) Salvus condiictus. O šfastném tí stavvíi

jetí k snmu do Budjovvic. Kázaní dle žalmu

121, u svv. Haštala 1614 vv 8.

r) O nejswtjším a nejtžším ki/.i a utr-

pení p. J. Kr. 1615 vv 8.

s) De falalibus temporibus, kázaní na nowé
léto 1616 vv 8.

t) Pliiladelphia etc. O svvornosli bratrské, ká-

zaní na žalm 133, vv Praze 1616 vv 8.

u) Zlý a nemilý host; o ohni.

ip) De s. .loanne Praecursore. O slawné pa-

mátce s\v. Jana Pedchdce, kázaní 1617. W
tom chvválí Hawia Žalanského , hlawníbo

,
jak

prawí Klí, kacíe.

1614. Jana Oxiopa Sabbateiia Kázaní o du-

chovvním a poswátném tla a krvve pán poží-

wání 1602.

1615. JIR. HANUŠE Landškronského a)

Soli Deo gloria, amen. (Chron. 1602). Na od-

chodné kázaní poslední uinné vv chrám p.

u sw. Jindicha w Novvém mst Pr. . . . s písní

eskau a lat. Valediclio etc. W Praze w impr.

Šumanské we 4. 1602 A— G. (Šel do Posto-

loport za kazatele.)

b) Deset zaslíbení božích o 3Iessiášo\vi (na

spfisob kázaní) w 8. 1612.

1616. Nejprwnéjší kázaní w Zamberku ui-
nné vv nedli 4 po welikonoci 1603 we 4.

(Index).

1617. BLAŽEJE BOROWSKÉHO a) De-

watenácte kázaní o svv. pokání. W Hradci u

Mart. Kleinvvechtera 1603 a 1616.

) Troje kázaní o umuení a vvzkíšcni vv 8.

c) Hec uinná atd. vv 8.

d) Valete etc. vv S. (Index).

1618. Sedmero kázaní o živvotu wném,
sepsaná od Lukáše Polita, peložena z nm. od

MIK. IDLA z Nayenperku. W Praze vv impr.

Petrlowské 1604 vv 8.

1619. Jlá. ZABILLANSKÉHO Horského
a) Kázaní svvadební pi oddavvcícb p. ^^á(sl.

Michka z Radostinu. W Pr. u Jana Sedlanského
w 8. 1604.

b) Kázaní o stawu svv. manželském we 4.

1611.

1620. ZACHARIÁŠ BRUNCWÍK wydal:

r<
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II) Limodiá epidinica. Kiíznní o niorowc níii(i

jiz,li\ve, \v Prii/.o I ()()(> wr I. w impr. Simumskc.

h) Eclsia callioliii clirislíiiiii n^iiiinís (iliro-

iioffr.) Kiizaiií o ( irkwi sw. katolicko, w Praze

1(J07 WC 4. II \N()l(lí-. Waldy.

c) Ue ineaniala vcrlu D. massa (cliroiiocr.)

Kázaní o >vlleiii, w Praze 1607 we 4. Siiinaii.

({) Kázaní o zoinleseni. klorož se slalo Irla

tlobiliajiilio Ave itwrlek w okUil) s\v. Onilcje.

Pipsáno radiláni iiisla Wysokého JKyla, w Lilo-

niy^li u Andr. Graudence w 8. 1608. (Dfde/.ilé).

e) Dc saCra alqVe VcneranDa trIaDe, Kázaní

o jediném holiii >v podstat n trojím \v oso-

bách, w Praze 1611 we 4.

f) Idolorum supplaniatio (lironop:r.') Kázaní,

že obrazowé trpni byli nemají (1612) \vc 4.

II .Matje Pardnbskeho.

(l) Asccnsionis .lesu niedialoris nostri assertio,

(clironosjr.) Kázaní o na nebe wslaupeni (1612J
w 8.

/i) Kázaní o Miilialowi archandlu 1612 \v

8. (bez místa), \v Praze A—C7.

f) Medialorís nostri Jesu Cbristi assertio

(clironogr.) O jediném prostedníku (1612).

A) O weselo radostnem z mrlwýcli vzkí-
šeni. Kázaní, u Dan. K. z Karlsperku 1618 w 8.

/) Kázaní o prawéni a jediném oistci ke-
sfanském, w Praze 161.3.

m) Kázaní o osprawcdlnní clowka ped
i)obem 1613.

h) o smrti lilrpné prostedníka našelio Kr.

pána, složené den welik. pátku, w Praze u Mat.

Pardubsk. w 8. 1613.

t») Kázaní o postu prawém Kcsfanském w
nedli prwní postní. \v Praze 1613 w 8.

p) Zrcadlo kaciistwí 1614 w 8.

ly) Kázaní o hrozném zemélesení w kraji

Bechynském i jinde stalém, w Praze 1615 u

Dan. z Karlspcrka w 8.

r) Kázaiií o kalichu útrpnosti Avezdejši 1613
w Praze u Mat. Pardubského w 8.

s) Káz. o hrozném zemtesení 1615 Února

19 w kraji Praciienském a jinde stalém. W
Praze u Dan. K. z Karisp. 1615 w 8.

1621. Kázaní o lásce 1605 od JANA SIXTA
z LKKCIIEXFELSU.

n>22. JANA WÁC8L. CIKADY a) Cesta

k žiwotu •wnému , z mnohých autoríiw se-

braná, a na spusob kázaní, na jisté roní ewan-
gelia složená. W Praze \v impr. Šumanské 1607
WC 4. Jsau wlastn 4 traktáty w spsobu ká-
záni. «.) O wíe, nadjí a lásce, jí) Autocištc

kresfana wrného t. j. kázaní ukazující cestu,

co by w nynjších zannaucených íasecii ml
/•i niti atd. W Praze (1606) w impr. Šumanské
wv 4. A— (}. ;) B;zpiíné a prawé kesfan-
skélio ilowka rozweselení a jisté ocekáNváni

neomylného spaseni. Kázaní na ewan^elia roní.

W impr. Šumanské we 4. 1607. tV) Hody ke-
sanské, na které bh otec skrze syna swého
zwe, a na nichž wícím slawné pokrmy na

wky trwající priprawuje. W Praze w impr.

Šumanské we 4. 1607. 6) Kázaní o tle a

krwi pán we 4.

1()23. Wyswtlení Krcsfanského kalechismusii

w osmi kázáních zaN>ené, w nmž se sprostné

ukazuje, w kterých artikulích jeho Kaiwini s

ewanoclitskými na odpor jsau a jej zfalšowali

chtjí od Polili. Layz-era. Z nm. pel. od

TOBIÁSK MAUÍIEMXA a wyt. w Drážda-

nech 1606. we 4. A nyní zase z nowa ná-

kladem NNácsIawa Záworky Lipenského impres-

sora w Welkých ISmicícIi 1. 1615. Wel.

Némíice na p. (Zídlochowském w Jloraw.) ').

1624. ZIKINI. TlllBULF:lUSA Pražského,

kázaní o lajemslMÍ swato swalé weíee pána

spasitele n. .1. Kr. 1606 we 4. A—E.

1625. WÁCSL. «TEFFAIVA TEPLICKÉ-
HO Genealogia Cbristi: Rod Krista p. w ká-

záních obsažený. W Praze 1607 w 8.

1 626. WACSL. WIDEMANA Jiínského ká-

zaní s napomenutím. O našich bídách a tžko-
stech. W Praze u Dan. Sedl. 1607 w 8.

1627. WÁCSL. KlllST. AUXIIOSTSKÉ-
IIO a) Kázaní o narození pán 1607. b) káz. o

tžkosti dlaubé. W Praze u Jonaly Boliulského

we 4. 1612.

1628. Heci celoroní boží z starého a no-

wébo zákona. W Praze Ji. Daický we 4. 1607.

1629. ílefci boží starého zákona, a propo-

wdní wysoce uených muž a pobožných lidí

pohanských a kesfanskýcb. 1608.

1630. WÍT JAKEŠ wydal: a) Dw ká-

zaní z tetích králowských.

b) Kázaní troje o wojn, w Praze 1608,

c) O zadržowání a wyléwání dešt (z 3 k.

iMoj. kap. 5 etc.)

d) Kázaní troje w as nastáwajícího zlého,

u prosted a po sprošlní zlého. \\' Pr..ie u

PawI. Sessia 1618 w 8.

e) Encocnia perpelua. O uslawiném poswi-

cení, neb o Huse (bez r. a m.) Index cf. 1613.

f) Zrcadlo rodiny bezbožné. W Praze u Ma-

tje Pardubského w 8. 1615. (kázaní?)

g) Kázaní pi prwotinách nowéiio služebníka

církewního w chrám sw. .Jindicha na Now. mést.

wykonané. W Praze u Mat. Pardubského w 8.

1618.

1) Proli knize té Iraklal jaký.^i drilkliwý a li-

plawý, psaný bez podpisu niísla i jména wy-
šlý, íiájiii muži uení., mezi nimi i>l. >Viklo-

riii Wrhcn>ký jak w swýih kniliácli, lak i

w oilpowédi jadrn dircr.c ten odl)()j [)orážc-

jíí. .Sani. .Mail. z Dráž. Oiirana 21.').
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1G31. JAK. PETROZELINY «) Rozjí-

mání napomenulcdlné o pokoji lidu bož.imu >v

mst Tcbili pedkládané. W Praze u Jana

Otmara w 8, ltí08.

6) Vivens disce moi (clironogr.) kázaní o

lom, jakby ml lowk žiw býlí, aby dobe a

šfaslii mohl umi-ítí. W Praze u Mat. Pardub-

ského ve 4. 1613.

c) Lazarus redivivus t. j. Wyswtleni a wý-

klad historie swaté o nemoci, smrli a Mzkišení

od K. P. Lazara Betanienského w sedmeru ká-

zaní obsažený 1617. Wyt. u Dan. K. z Karls-

perka w 8.

1632. WÁCSL. SLOWACIA o) kázaní, neb

rozjímání o bídnosti a nestálosti wezdejšibo

žiwota, o radosti a sláw wtné nebeské. W
Dobrowici 16i0 w 8.

6) Historie o utrpení a smrli newinné J.

Kr. syna božího pána našeho, ze wšech ty
ewangelistuw w jeden spsob shromáždná, a z

swdoctwí obojího zákona, též z spisw nkterých

starých otcíiw a upímných uciteliAv s\A'atého

ewang. ac prost, wšak upímn a pobožn pro

lid obecný . . . wyswllená a w kázáních post-

ních hlásaná, fol. men. (Index uwodí >ve 4.) 1615.

c) Wýkladowé eí adwentnícb, Item maso-

pustních w Praze u Mik. Pardubského 1613.

Fol. Sunl in eodem : Díl postní tamž 1616.

Item kázaní na slawnost wzkíšení. Wýklad eí
prowodních. (Boek) Snad ty samy, cf. postilla.

1633. O nejsw. ^veei p. n. J. Kr. od

iilio pod obojí spsobau naízené. Prawdiwé a

upímné kázaní^ w 12. 1610.

1634. HAWLA ŽALANSKÉIIO a) Spis

neb kázaní právní o sw. muedlnících eských
.lanowi z Husince a Jeronýmu z Prahy, kázané

-w Betlém 1611 w 8.

b) Kázaní o drahém božím tle \v Praze 1618.

Spis o welikých, tžkých a krwawých proti-

wenslwích církwe, o weliké stálosti muedlníku

eských, francských, nidrlandských, kázaný 1619,
vydaný w Praze w 8. (Index).

c) Spisové o muedlnících eských, kázaní

2, 3, a 4té, >v Betlém a u sw. Jiljí inné.
1619 w 8.

) Ku památce muedlník naších eských,
spis neb kázaní 5lé .v Betlém 1614 kázané,

a vydané 1619.

e) O sw, Janu ktiteli a o sw. Pawiowi káz.

f) O Avelikých modláských bludích, jimiž v
církwi odporce nejswtjší veee pí'u se

zlehuje Ka den božího tla kázaní w chrám
sw. Jiljí w Star. m. Pražském Bkp. we. bib,

XVIÍ. n. 33 [z poátku 17 stol].

1635. Kázaní utšené o slawném promnní
p. J. Kr. od SIXTA PALMY Modlianského

w 8. 1611. Wyt. w impr. knze Jiího Ha-

nuše Landskronského.

163(). WÁCSL. MATIIL\DESA Kázaní na

odcliodné (Index),

1637. Kázaní k výstraze nezízeného lakom-

ství, od JIÍKA SEKWEMDE.SA Chot-
borského, faráe w Litomyšli. W Praze 1612
ve 12. \y impr, ku. Jiího Hanuše.

1638. C'V1»RIAXA PE.SIXY a) Lumen ad

revelalionem gentium 1612 w 8. (Index).

b) Kázaní o wdowách. 1612 w 8. w impr.

knze Ji. Hanuše A

—

II. (wlastn 6 kázaní neb

otázek).

(•) Kázaní neb zpráwa o morowé rán. 1614
w 8.

d) O ohni Zaleckém, kázaní w 8,

e) Kázaní o pádu dobylka.1616 w 8.

f) O posvcení chrámu.

g) Kázaní dvoje o posílání k nám angelv
sv. v 8. 1618.

1639. JAXA WALESE Hlas Boží vola-
jící k svobod otrokw mamonowých, kázaní

w nedli 15 po sw. Trojici. W Praze 1612 w 8.

1640. ŠIM. WALECL4 Kázaní krátká a

sprostá o napravení života kcsf. o lakomství,

opilství, smilství, cizoložství, pisahání, láni,

hromování, špinavém mluveni, tancích, o po-

kání. W Praze 1614 w 8.

1641. JAXDA MATJ ECHTICKÝ ká-

zaní o narození syna božího v' Praze 1615 v 4.

1642. J0HANÍDE8A DANHELA: Nedle
smrtuí. List apoštolu nádoby vyvolené 1 k.

Korint. XY. a 35. 51. v, W Holom. u Krist.

Kutce 1616 ve 4.

1643. O hladu pokut boží hrozné kázaní

od J, ROZACIA Hoovského 1616 v 8.

W Praze u Mat. Pardubského.

1644. IZAIÁŠE CAMILLA WODNAX-
SKEIIO Kázaní patero o slovu božím. W Praze

1616 v 8.

1645. Opravdový koutrfekt odporného boje

a potýkání bojovníkv rytíujících pod prapor-

cem Krista pána, od iMAT. OXORE.JE KRA-
COWSKÉHO z Hradec Jind. ^^' Praze v 8.

1616 jesl kázaní 12 v prvním, a 3 v dru-

hém díle, u Dan. Karls.

/)) Wýkladové a kázaní na evang. sv. Jana

kap. 1. o božství a lovenství Kr. p. v
chrám starobylé obci msta Domažlic uinné,
vyt. v Nov. m. Praž. u Dan. Karla z Karls-

perku 1616 v 8.

1646. JAX HERTWICIUS a) Nobilitas cl

gloria t. j. dstojnost a vyvýšenost sv. manžel-

ství mezi Pemyslawem z Žerolina . . a Mar. Šli-

kownau z Holeje. ^^ Praze 1617 ve 4. listu 13.

b) >Adovslví kesfanské v Praze v 12.

1647. JAXA CAiMPAXL-V kázaní .'^trašliwé
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o káte msta Jeruzaléma. W Praze Jan Slii-

hríkv w 4. 1017.

1648. JANA JAK. HEILMANA, Mniis-

fi-ld.íkélio polního kiizíílile, Dikíinenc ká/.ani.

klerož pi dol)yli nu-sla Plzn w kosU-le s\v,

linrtolumjo konaii bylo. ^^ Praze 1618 w 4.

I61i>. .MATJE KROlNA Ars bene

beate(pie moricndi. Kázaní o dobrém skrze ía-

snau snirl >vykroíení, w Hradci nad l.abcm.

1618 w 8.

IO.jO. JAXA FLAXIA mladšího z Cen-

kowa a) troje kázaní ku wýstraze wšem wr-
nyni kicsfanuni o liccli nrjlila\> njších híiših,

o liodowání, o smiishvu a swáru. W Praze u

Dan. Karla z Karlsp. w 4. 1618.

b) Kázaní o postu 4té kázaní. (Index).

1651. Kázaní o nejswtjší weeei p. n. J.

K. w 8. 1618.

1652. JAXA LOCIKY a) Káz. o utrpení

K. p. 1618.

b) O posledním sandu 1618.

C-; Jiná káz. od swojícii. jak dí Balbin, welmi

rliwálená.

1653. ALGLSTIXA MITISA kázaní o

powti. kteréž I. 1619 na den sw. Jana kti-

tele na mnoha mislech bylo. W Hradci nad

Labem u 3Iart. Kleinwecbt. w 12. 1619.

1654. Kázáni proti kostnicím a reliquiím pa-

pežským, od MATIIIÁSE KULTRARIUSA
lar. w Rokycanech. W Praze 1619 w 8.

1655. a) ADAIVIA KLE.MEXTA kázaní.

b) Kázaní nkolik Matje Plzeského, (w

Balb. Bob. doct.)

1656. BARTOLOiMEA KUTXOIIOR-
SKEilU Kázaní krátké ku pot.šení a napome-

nutí pobožným Mojáknm. W Král. Hradci u

.Mart. Kleinwechtra 1619.

1657. WÁCSL. KXOBELIA áslavského Na-

tivitatis J. Clir. salvaloris nostri assertio. Ká-

zaní o ifiediwném narozeni pána J. Kr. \\ Král.

Hradci 1619 w 8.

1658. JEROXYMA STRÍBR.SKÉHO x

eského Brodu far. w Lovíicich kázaní o metle

sucha. (1619 ?j Index.

1659. JAXA PROKOPIU.SA Litomického
a) Kázaní napomeniitedlné o tesení zem w

kraji Hradeckém. W Hradci Král. 1620.

b) Slow božích o sw. Ann prorokyni wy-
swétleni, kázaní na den sw. Anny, w Praze 1620.

1660. Be o íaslém rozjímání Lodiky Krista

p. a winobili jtjim. od DAWIDA IIAWLOWA
Žlulického, far. Mukaowského. 1620.

1661. ARRMI. SKLI/rETI a) Králka...
zpráwa o m(MÍIáských obrazich (kázáni). W Praze

u D. K. z Karisperka 1620 wc 4. list 14.

b) Wyswtlení žalmu X\ w Waldsaxu 24
ítíjna 1619 uinné. Ilem : Kázaní druhé w

kostele Wšecli swatých na brad Pražském ko-

nané, z nm. pel. W Praze n Dan. Karla z

Karisperka we 4. A—F 1. (1620).
16(52. ZAHITMEXSKÝ JAX, far. Hoslaun-

ský. Kázaní polšitedlné, otázka, jestli »o nowé
uení celé slaré a od Krista Pána wydané. pi-
jímání pod obojí od knze ald. W Praze n P.nvia

Sessia 1620 w 8.

1663. Kázaní nedlní. W rkp. w 8. ze 17

stol. wir bibl. WH. H. 24.

16(54. Kázaní swáleéní b. r. w rkp. we.
bib, WH. H. 27.

1665. Kázaní nedlní a swálení b. r. we 4.

Ilkp. we. bib. Wll. E. 30.

1666. Kázaní nedlní a swálení b. r. >v lol.

Nve. bib. Wll. C. 40.

1667. Kázaní jiná \v rkp. fol. b. r. we. bib.

Wll. C. 26.

1668. Paw. Primus ze Zwetic. Bkp. kázaní

o umuení p. Krista (u Boka).

h) Kázaní pohební.

1669. JAXA AUGUSTY swdectwi po-

božné o nroz. p. Justine z Kunštalu, manželce

p. Bohuše Kostky z Postupic a na Litomyšli,

pi pohbu jejím, >v Litomyšli 1544 >ve 4.

1670. Jana a Cyriaka Spanenberga kázaní

pohebné tidcatero a tvero z ewangelisly sw.

Lukáše sepsané w Prostjow u Jana Gúnthera

1559. b. m. Ipel. zdá se od STRAXÉX-
SKÉHOj.

1671. Kázaní nad tlem mrtwým Ferdinanda

Hímskélio císae, ulierskéiio a eského krále, ui-

nné w 9lau nedli po sw. Trojici skrze iMA-

THIÁŠE CITIIARDA, kazatele dworského.

W Praze u Šeb. Oksa we 4. 1564. 7 list.

1672. JAXA CHRUDIMSKÉHO kázaní

pi prowázení tl lidských k hrobu 1. 1576.

Bkp. Mus. 579.

1673. Fianf. Fii/iinia ruhvhni kázaní o ke-
sfanském žiwolu a blaboslaweném skonání Pollia

Lukáše 1583 uinného, W Praze w imp. Pe-

terlowské. 1604 w 8. Poli. Lukáš byl kazatel

we \\ralislawi nm.
1(574. JAXA STELCARA Želetawského

nad tlem nroz. pani Johanv z Waldšleina w
Koceradech kázané 1584 w 8.

1675. Jiíku Serera kázaní pi pohbu udat-

ného reka a wysoce urozeného knížete pána

p. Karla hrabte z Mansfeldu, pána \\ Holde-

riní^u. Z nm. peložený. NV Praze n Ji. Ni-

grina. 1505 (MDXC)) we 4. A— D.

1 676. WÁCSL. SLO>VACIUS TURNOW-
SKV, kázaní pohební nad tlem p. Jind. starš.

Kineckého z Bonowa (kterýž w 1(502 3 Listop.

ped Budínem padl, Mdce 1000 reilharu). W
Praze I. Šumauskú 1603 w 8. 28 list.
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b) Druhé kázaní nad uroz. p. Wiklorinem

Kíineckýin od ^^'ácsl. Slowaciiisa 1602. (?)

1677. Kázaní pohební nad uroz. p Signuindcm

Onešem z Bíesowic, u Karla kn, a wládaíe

domu Líchlenšieinského raddau: od kn. MAR-
TINA SWORNICIUSA Riclinowskélio, toho

asu w církwi Prostjowské služebníka. W
Holoniauci u Ji. Handle 1603 we 4.

1678. Kázaní pi pohbu uroz. rylíe Jind.

Kunrála Wencelika z WrchowišE od MELI-
CHARA LUŽSKÉHO, faráe w Cethorazích.

W Praze 1604 we 4.

1679. JANA ZAHUMENSKÉHO a) Ká-

zaní pohební na pamálku rodu p. z Wesowic.
W Praze u Pawla Sessia w 8. 1606.

b) Kázaní nad tkni p. Malhiáše Kaplíe z

Sulewic. W impr. Sunianské we 4. 1610.

1680. JIÍHO TESÁKA a) pohební ká-

zaní nad uroz. p. Wácsl, Jiskrau z Sobince rodi-

em, primátorem mésla Hradce Králowé 1607.

W Praze u Dan. Sedlcanského we 4. lisl 10.

b) o smrli uroz. P. Trubky Wácsl. z líowin.

\v 8. (Index).

c) Funeris exequiae efc. O smrli a slawne'm

pohbu wys. uroz. p. Zikmunda Smiického. W
Praze 1618 we 4. listi 20.

1681 . AVÁCSL. FABRICIUSA far. Hoické-

ho Monumentm wys. uroz, p. Zikmunda Smiii-

ckeho. W Praze 1618 we 4. list 14.

1682. Kázaní pi pohebu . . . Anny Koše-

tické jinak Zabky, Reoicke' wdowy po uroz. p.

Janowi starš. Košetickém z Horek f 1G06 atd.

od kn. JANA JACOBIDESA BENEŠOAY-
SKEHO, spráwce w staré Cerwené eici 1618
Pr. Sedlanký we 4,

1683. Kázaní nad mrlwým tlem uroz. p.

Popela z Lobkowic, nejwyššího hofmistra a kamr-
mistra král. cesk. kterýž umel 1609 24 Máje,

od JANA SIXTA Z LERCHENFELSU. (e
ta dle Balbina císai Rudolfowi a wšcm shro-

máždným z wyššího i nižšího slawu welice se

Ubila.) W Praze u Mik. Pštrosa we 4. A— D2.
1684. Monumentm uroz. a stateného rytíe

p. Jana z Prosee a na Jirnách, raddy saudu
nejw. purkrabstwí P. 1612. W Praze u J. Ha-
nuše we 4. (Jsau 3 kázaní) A— F.

1685. JIÍK, DIKASTxV Z MlKOWA
o) Poheb Jaroslawa Krištofa Trky z Lípy,

pána na Smiicích, Opon a Frimburce, kterýž

w bilw proti Turku u Blohradu postelen, 12

Bijna umel, a slawn od Budola Trky z Lipy,

streyce swého, w nedli Invocavit na Opon
1602 pochowán jest. Wytišt. w Star. m. P.

u Jiíka J. Daickho 1612 ku potšení Wero-
niky Waldšteinsk, rozené Trkowé z Lipy na

Zahušicích . . sestry Jaroslawa . . we 4. listft 8.

b) Kázaní pohební pi pohbu paní Noslico-

wé z Belowi. Pipojeno jest k postille jeho

10 1 2 we 4.

c) Kázaní pohební nad p. Albrechtem Wác-
slawem Smiickým 1614.

dj Kázaní pohební pi pohbu p. p. Barbory

Floktowy we 4. 1612.

1686. WÁCSL. STEFANA TEPLICKÉHO
a) Kázaní dwoje pohební nad tly . . dwau

pacholátek Matje a Samuele., syniiw Cypriana

Pšiny Žateckého .. W Praze 1612 u J. Ilu-

nuše we 4.

b) Kázaní po pohbu uroz. p. Adama Slawaty

w 8. 161(5.

c) llomilia pohební nad smrtí p. Alžbty, man-
želky p. Samuele Fontina Klatowského, radního

Chrudimského w 8. 1617.

d) llyry rozjímání nad smrtí p. Pawla .Štýr-

ského z Badoslina 1616 w 8.

e) Kázaní pi pohbu Jak. Uzeneckého Hor-
níka, W Praze u Sam. Ad. z Welesl. 1617 w 8.

f) Kázaní pohební pi pochowání Adama
Jenikowského mládence we 4. 1617.

1687. JANA WÁCSL. KODEDY a) Kázaní

nad mrtwým tlem Anny dcery p. Wácsl. Samce

z Stráže we 4. W Praze u Jind. Hanuše 1612.

bj Kázaní nad mrlwým tlem Alžbty z Wald-

šteina, w Praze u Matje Pardubského 1614 we 4.

1688. MATJE CVRA Arlium universa-

rum . . aneb kázaní o tom , klerakby lowk
kesf. dobe, šEastn . . umíti mohl, pi pohbu
kníž. Petra Woka Ursina z Božemberka. W
Praze u Ji. Hanuše 1612 we 4. list 19.

1689. JANA ROSACIA HOOW SKÉHO
a) Powst dobrého jména uroz. p. Wratislawa

z Milrowic. Trojí kázaní pohebná, w Praze

u J. Hanuše we 4. 1613. bJ Kázaní pohební

nad tlem mrlwým uroz. a poctiwé paní Po-

le.xeny Slernberkowé roz. z Waldšteinu atd. 6

Bezna 1620. W Praze u Jana Ctibora we 4.

(Na konci) : Tato knížka wytištna , . , MDCXXI
sir. 24. (s písní).

1690. PASCONIDES, knz MATJ. Po-

hební kázaní pi smrti Kateiny Srncowé z

Warwažowa. W Praze 1613.

1691. BARTOLOMJ MARTINIDES
PRAŽSKY, kázaní pi pohbu poestných pa-

nen, sester wlasliiích dcer Jak. Tichého Ml-
nického 1613 uinné od knze atd. Accedil.

Paniálka pohební dcerky p. Jana Piharla. U
Wácsl. Kalusa w 8. (Boek).

1692. BLAŽEJE BOROW^SKÉHO z BO-
ROWA a) Processus aneb wypsání slawného
pohbu... p. Albrechta W. Smiického z Smi-
ic . . . též i kázaní pohební, ^^'yt. u Matje
Pardubského 1614. b) Manipulus concionum
lunebralium. Kázaní pohebních snopek swá-
zaný a sepsaný z písma sm-. a nilelw cír-
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kewnkli. Dwa díly, W lliiiilii Králowé ii Mart.

Klciinvfililrinv 8. 1(5 1(5. <"^ K;iz;iiii nad Ji. Záriil)au.

1093. SIXTA PALMY Modli." aiiskelio mo-
iiiinuMitiim. Piseii a památka poliohiii o žiwotii,

smrti a |)uliil)ii p. Alliriclita SmiíitkiHio 1011

w 8. Piiiiíiiia jst /.práwa o rodu. y.iwolu a

konáni jolio.

109 1. WÍTA IMIAÍÍKLA Kázáni i)olicl)ni

nad p. Allirtclilem Smiiickým 1014 >v 8.

1095. TOHI.i^E l\STWÁMA Mezeické-

ho. dkana Náchodského, kázáni pohÍTl)iii nad p.

AlbPhtom Smiíikým 1014 w 8.

1090. Kázáni poliehni nad j). .Mhreihtem

Smiiickm od WÍTA JAKKSK 1014.

1097. Kázaní poliícbni nad p. AlbrLilitoni

.*<niiiickým od .IA\A CAUCIIESIA (laráiL-

w Koslclci hlíze NáchodnJ 1014.

1098. MATJE PLZEXSKÉllO Kázaní

píi pohbu uroz. paní Alžbty \N'aldšteino-

we. manželky p. Adama ndadš. z >N'ald.^leina,

pána na Hrádku, w Lobosieieli ald. nejwyššiho

purkrabího zem eské oil Malje Flzenskúho

kazatele w Poii nad Sázawau 1014.

1099. WÁCSL. CARIONA kázaní pohební

nud p. Albrechtem Smiickým 1014 av 8.

1700. WHBEXSKV. Kázaní pohební nad

llem mrlwým pani Johaiiny Danbrawnicke',

manželky., knze Jiího Pusliinma w mst M-
í-in. pastýe cirkwc boží 1014, 9 Máje ui-

nné. ^\yt. na zámku Dobrowici od Ond. Mi-

zery (1014) we 4.

1701. Kázaní pohební nad p. Albrechtem

Smiickým od JAK. AKAXTIUO MITISA
1014 w 8.

1702. WÍTA FALCKRAB. KLATOW-
SKKlIO. far. Skalického, kázaní pohební nad

p. Albrechtem Smiickým 1014 w 8.

170.3. BOHLMI.AWA KI.ATOW.SKÉIIO
z Zate, dkana Iloíckého, kázaní f)oliební nad

p. .\lbreclitem Smiickým 1014 w 8.

1701. WIKTOIU.NA AI). .MARTINSKÉ-
HO, fa. Av Slušticicli, kázaní pohební nad p.

Albrechtem Smiickým 1014 \v 8.

1705. AIJAMA «I»A(IKRA KAUÍiÍM-
SKP^tlO, far. w Hiuncch, kázaní puliební nud

Albrechtem Smiickým 1014 w 8.

1700. J. .ŠTKFAMDESA CIIRUDÍM-
SKÉIIO far. w Mstci Král., kázaní nad p. Al-

brechtem Smiickým 1014 w 8.

1707. SIMOXA .STEEAXinESA IIU-
SIXíSKElH), fur. Libnnskéiio, kázaní poiiební

nad |». Albrechtem Smiickým 1014 w 8.

1708. Kázaní |)oliebni nad synákem rytíe

p. Ctibora W itanowského z Wlkowic od kn.

MATJE ETESIA, jinak Chládka Sušického.

W Praze u Mal. Piudiib. >vc 4. 1014.
1709. Kázaní i)olicbní [ii doprowázení tla

mrtuého k hrobu paní Worsily manželky p.

Sim. Sudy z Semanina, inné od Ivu. STEP.
OLOMUCANSKÉHO. W Praze u Matje Par-

dubského \\e 4. 1014.

1710. JIÍIÍKA ADOLFA Zdaunského pi
se|>ullue dfátka Bohusika z Záslizl 1014.

N> \N clkýcli Ninicich u ^\ ácsl. Zá\>urky we 4.

17 11. Kázáni pohební nad ptiní Dorolau

Primskau , rozenau Oechtickau z Kranichfeldii

w Prostjowc, od kn. MARTINA SWOR-
XICIUŠA UycbnoAAského, toho asu též církwe

zízeného služebníka. W llolom. 1014 mc 4.

1712. ZALAXSKV a) llcmilia nad smrtí p.

Alžbty manželky p. Sam. Fontina Klalowskélio,

radního Clirudiiiiskélio (e.xempl. neiiplný u Boka)
w 8. b) Ctwero pohební rozjímaní nad smrlí

p. llawlá Šiyrského z Hadolina 1010 w 8.

[Titulus scriptus mancus].

1713. Památka pohební o žiwotu a smrli

urozeného a stateného rytíe p. Tomáše z Pro-

see na .lirnách od BART. KOŽLANSKÉHO
(bez m. a tisk.) 1015?

1714. LLKÁSE IIAXZELIUSA dwoje ká-

zaní pohební nad tlem paní An. Magd. Wen-
celíkowé z Malowic, w knížce : Spis o prom-
nách atd. 1015 (\v. Wzdlaw.)

1715. PAW^LA XONMA paml pohební

])obožné inatrony paní Doroty Špátowy, man-

želky p. .lakuba Spály, purkrabího Náchodského,

we 4. 1015. W Hradci M. Kleinwechler.

1710. AVERES MELICHAR: Památka po-

slední služby I. j. kázaní a swdectwí pi po-

hbu tla paní Kateiny, manželky p. Wácsl.

Topinky, senátora a primasa msta Chocn 1.

p. 1(510. \\y\. \v Králowé Hradci w impr.

Maí. Klein\^ cchlra.

1717. J//f/Z.í HRABA DOBRŠÍXSKÉIIO,
dkana w Hradci : o) Kázaní pohební nad t-
lem uroz. p. .lana enwice z Libina i. 1010.

W Hradci u Mart. Kleinweclilra we 4.

b) Kázaní nad mrtwým tlem poct. mládence

.lana mladšího inowského z Žatce (•{• 1617).

Wyl. vv Hradci u Mart. Kleihwcchtra 1618 we
4. listu 0.

1718. CVPRIAXA PESÍXA adolescens re-

suscilatus. Dwoje kázaní pohební o wzkíšení

ndádence \v Naim pi pohbu uroz. a stát. ry-

tíe p. .lana Cliolochowského z N'ebo« id a na

Hostaow. W Hradci Král. u Mart. Kleinwech-

tra 1016 w 8. A-F4.
1719. Ars bene moriendi. Pohební kázaní

nad uroz. p. Apolenau llornateckau 1010 \v

8. (Index).

1720. JANA THADDEA starš. MEZÍil-
CK^IIO a) Pohební promluwení pi pohbu p.

Adama Slawaly z Chlumu a z Košnnd)erka, 1010

w 8. b) Kázaní nklcré pohební o nešfastné a
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welmi žalosl.vé príliodo, pádu, zaiení a zbili

nklerýcli páiuiw •
i jiiiýcii mnohých. (Index).

1721. Hec na pohbu iirab. Jiího Turza

(t 1617 19 Un.) držaná od ELIÁ«E LÁNIIIO,
Avjiišléna w St. ni. Pražském.

1722. ONDEJE KIIACOVVSKÉIIO Káz.

pohební. Index.

1723. JANA IIERTWICIA a) Tunuihis

horrendi homicidii. To jest poheb slowúlného

a pocestného muže p. Jana Smejche mštnína
Now. m. Pražského . . od newážných soldaiiiw

>v swé zahrad na Botii pod Wyšehradem . .

posteleného. W Praze u Paw. Sessia 1618
we 4. list 10.

b) Funebre ofiiciiim, to jest : Služba pocestného

pohbu poslední vážností kesfanskau nad tlem .

.

poest, a bohab. mládence p. Martina Budygera

z Ilohenšteina. W Praze 1619 ue 4. list 11.

c) Nnpliae neb swadha ženicha nejžádosti-

wjšího p. J. Krista s poswcenau w duchu

s\v. newstau, milostným dfátkcni a rozkošnau

pannau Kateinau, dcerkau.. p. Luk. Karbana

z Wolšan 1620 we 4. listu 8.

1724. JOIIANTDESA DANHELA Re
Izaiáše proroka w 26 kap. w. 19 nad mrlNvým

tlem, W Holomauci 1619 vte 4.

1725. JANA CYRILLA kázaní pohební
pi prowázení mrtwého tla pana Albrechta Jana

Smiického 28 Jan. 1619 w 12,

1726. Káz. poheb, nad uroz. paní p. Po-
lexenau Šternberkowau, roz. z Waldšteina a

na Pálku ald. od KRIŠTOFA MEGANDRA,
kaz. ewangelického w mslys Posloloprtech 1620,
\v Praze u Jana Ctibora we 4. lislii 16,

O Služebnosti církeicní.

1727. K kazatelskému auadu se oddali cht-
jícímu mládenci krátká zpráwa 1541 (Index).

1728. Ukázaní w dwojí stránce. 1. Najprw
poádku služebného lak w wcech podslalných

jako nápadních, kteréhož za ád prawý a bohu
wzácný užiwali od poátku lidského pokolení

až do píchodu Kr. pána. Druhé o pwodu
jednoty i také o wšem poádku služebném, kte-
réhož w svvém shromáždní užíwají podlé pí-
kladu Krista p. a nauení apoštolského Bratí
a starších de monte liliorum jina z Hory Li-

lecké I. 1533, Kašpar Prostjovský. A — Z el

aa— ss quaterni.

1729. Umní práce, díla pán služebného atd.

wydané od bratí starších. Wytištno MDLX.
(w Prosljow u J, Giinlhera) w 8. Bkp. na-

lézá se w Herrenhut.

1730. W tchto knihách položeny jsau po

poádku zpráwy pi službách úadu knžského
w jednot bratrské. W Boleslawi skrze J, Štyrsu

1527. we 4.

Tuto knihu bratí iiazýwali Dehr, obsahuje mi-
mo agendu trž snmy bratrské. Srown. Šturm Srow-
náiií .'~I14 a jinde.

1731. Lelanie, kondukt a nkteré aniifony

eské 1558 w 12.

1732. Agenda eská, lo jest spis o cere-

moniích a poádcích církewních, kterak se slo-

wcm božím eským a swátostmi prawdu ewan-
gelium sw. majícímu a milujícímu posluhowati

má. W Lipšl skrze Jiíka Defnera 1571 we
4. 1581 we 4. ib.

1733. TOMÁŠE GUNTIIERA, kazatele

w Glauchow artikulowé o porodu a ktu dti
w 8. a 12. (okolo 1507). Index).

1734. Nauení krátké slowa božího: kterak

zarmaucení, nemocní a umírající wyuowáni a

potšowáni býti mají 1573 w 12.

1735. Práwa a naízeni ádu a kázn cír-

kewuí, podlé kteréhožto se ídili a sprawowati
mají a chtjí we >vší uj.ímnosli a wrnosli,
jakž pi wyuowáni |)oslucbaw swých , lak

také we wšem swém žiwolu a obcowáni wši-

ckni spráwcowé a služebníci ohnowených cirkwí

na dkanstwí urozeného p. p. Jeticha z Ko-
nowic a na Brod Uiierském atd. i také J. M.

pán syna pana Jana z Kunowic a na Hranicicií

ald. Jiní také k témuž dkanstwí pipojených
cirkwí spráwcowé , sebrané podlé prawidla slowa

božího skrze knze TAAVI.A KYRMEZER-
SKÉHO atd. dkana téhož dkanstwí 1578.

1736. Služba ktu svvatého, 1580 w 12.

(tisk Kralický), Pak r, 1612 w 8. min. 24
stran s tit. Agenda pi ktu swalém.

1737. Agenda aneb spsob oddáwání k slawu

manželskému, 1580 w 8. (Kralic.) Opt 1612
w 8. 22 stran s nadpisem : Agenda pi oddá-

wání aneb potwrzowání k slawu manželskému,

též tiskem Kralickým.

1738. Agenda Hussitica, we 4. (bez r. a mísla)

(Index).

1739. Nauení mládencm k služb Kristu

a cirkwi jeho se oddáwajícím w jednot bra-

trské 1585 w 12. sir. 182, tiskem Kralickým.

1740. Agenda spráwy a posluhowání cir-

kewního na Horách Kutných. Hkp. (1589) we
Ave. bibl. XVII, G. 26. we 4.

1741. SIM. LOMNICKÉHO postní zwyk
1. j. krátký spis a kesanské nauení o zwy-
klém a starobylém kesfanském poslu. W Praze

u Ji. Nigrina w 8. 1589.

1742. Pawia MATIIIADESA HRADEC-
KÉHO artikulowé, podlé kterýchž nawštwo-
wány a zkušowány býwaji církwe w Saších,

1593 w 8, '*.

1743. Wýklad mše swaté od BARTOL.
FLAXIA.

1744. Agenda klowá 2 lisly. Rkp. na konci

XVI stol. w 8. (u p. Boka.)

15
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1745. Ageiulu pi kíiii dorosllýcli 1 list.

Rkp. z konce WI slol. w 8.

1746. Agenda pi oddúwáni. Rkp. z konce

XVI stol. w 8.

1747. Agenda pi ro/.liuowáni nian/.el, 2

listy. Hkp. i Koiue WI slol. w 8. (ii p. Boka).

1748. Prawidlo sluiilniosli il•ke^^ níili t. j.

slironiáždní wseho spolu, ieliož se pi sliižcb-

nostli pán >v cirkwi sw. od slarodáwna uži-

>valo a n/.i>vá, od tch, klcMž w jazyku e-
skem služebnosti boxi konaji . . . slirnmáidne.

sprawené a složené od knze 'rOIllA.SK ZA-
\>'ORKV Lipenského, (t. z Lipnika), dkana
Uaubrawiekéiio 1. p. 1607 fol. 150 areh, (bez

místa a tisk.). Pipiš -lan. Zeidlicowi z Senfeldu.

Rozwržona na 3 dily. a) .Nedlní obti mešn
na cely rok. h) S()rá\va siiižeiinosli swatych. c) O
jinýrh služebnostech : o krtu ald. eština doltrá.

1749. Zpráwa potiebná o liratíieb, saudcicii,

pomocnicích j»ii sboiich pán w jednot bratr-

ské od starších též jednoty wydaná 1609 8.

min. (Kralic.) 79 stran.

1730. Agenda aneb spusob pijímáni k swá-

losli weee i)án. Tiskem Kralickým 1612 str.

48 >v 8.

1751. Agenda pi weei pán, 1612 w 8.

(Kralic), str. 40.

1752. IIAWLA ZALAX.SIvÉlIO u) Knížka

O služebnosti a služebnících swatélio ewange-

lium. W Praze u Jonaty Bohulského z Hranic

1615 w 8. str. 186.

h) Napomenutí pro knzi, zwlášf mladší, kte-

rakby se pi swé práci doma, pi božích služ-

bách, >v chrám i >vubec mezi lidmi míli mli,

w 8. arch Ciij.

175.3. JANA PEITA HOSTAUXSKÉHO
á) Knížka prwní de Benediclionibus. O posw-
cowání wšelijakého Iworu, které w kal. k. ap.

cirkwi pes celý rok knží wykonáwají. W Pr.

u Tobiáše Leopolta 1616 w S. (na spiisob roz-

nilauwání).

b) De consecralionibus el benediclionibus epi-

scoporum. O poswcowáni a požehnání, které

sami biskupowé wlastn w cirkwi katolické wy-
konáwaji, na spusob spoleného rozndauwání.

W Praze u Tob. Leopolla 1617 w 8.

k) Swaí oícowé.

1754. PAWLA BVDŽOWSKÉIIO, faráe
u s\v. Ilawla, kniha s titulem : Tento spis nyní

z knih gM. .lana Zlatoústého w eský a nm.
jazyk peložený ukazuje, co dobrého dobrý lo-
•wék od pána boha nabýwá, když hodn tlo
a krew boží pijímá. W Praze 1545 Ave 4.

1755. Sir. Amiusfina envliiridion (knížka
runí) pitom i nejlepší ei otciiw svvatých,

kleréž wždy pi sob nosil, W now wytišt.
\v Praze u Jana Hada w 12. 1546, (peložená

z lat. od JA\A MAKOW.SKKIIO z MA-
KOWÉ. W. Boh. docl. II. 194 a III 183).

Opt w Praze u Jana Kozla 1559 w 8. Pipiš

W, Albínu z Ilelfenburku, též I56:í u .lana

Kozla 1591 \v 8. bez udání místa.

1756. Kniha welmi utšená a lidem wše-
cUnm na lom swl zarmauceuým >velmi pro-

spšná i užitená, rozmluuwáni rozumu s lo-
wUem, nkdy od sw. Isidora, arcib, Ilispal-

ského sepsaná, nyní pak w jazyk eský pelo-

žena od SIXTA z OTTERSORFU. W Pr.

1549 w 8. písmem Bartolomje Netolického.

Pak 1551 w 8. ib. item w Praze 1607 u .lana

Otlmara. Též w Praze nákladem J. Pospíšila

1880 w 8. sir. 99. [Pos. as. p. k. duch. 1829].

Be spanilá , kniha plná mrawného uení, a >vy-

dáni nowého hodná,

1757, Sir. Cijpriana kázaní o dstojnosti

weee |)án ald. Peložil mistr JA\ IIOKI-

CKV, ar. u sw. Štpána Welíkého, w Starém

m. Pražském u .lana Kantora 1558 w 8.

1758. Traktát sw, Bernarda o mládenci (ped
1567).

1759. 5?o. Ci//3ríarta epištola k mstu Siberis,

w Prosljow u Kašp. Aorga 1558 w 8.

1760. Žaltá od sw. Hieromjina králce slo-

žený (ped 1567).

1761. Sw. Augustina pobožné dwoje kázaní

asu adwenlního, w eský jazyk pel. Pitom . .

.

krátké kázaní . . . Norberta arcibiskupa Magde-

burského, též z lat. pel. 1567. (ISa Uonvi).

Wylištno . . . u Jana Kantora mst. St, m. Pr.

1566 we 4.

1762. Epišlo/ij siralélio Igiiatia, arcibiskupa

Antiochie a muedlníka božího, které psal k

3Iarii jménem Basobolíl a k mnohým obcem,

z luliiiské ei nytií w now na eskau pelo-

ženy. S powolcním oswíccnélio knížete pána p.

Antonína p. arcibiskupa Pražského Jeho 3Iilosti

(bez roku a místa) we 4. 96 sir.

Podobno w Praze mezi r. 1562—1580 1. arci-

biskiipstwí Antonína atd. Píekladate! M.XTAUŠ BE-
NES()\V.SKÝ pipsal je knzi Wác.sl. Beiiešowské-
niu, farái w Aulionticích, ujci swéniu. l'o druhé
\v Praze u Die.sbacha 1786 w 8. od Fansl. Pro-
cházky str. 128.

1763. S. Methndia knížka o poátku i o

skonání swta, w Praze u J.Melantricha 1571 w8.

1764. Sw. vlí/</Mi7i/ifl traktát, >v nmžto wy-
pisuje, že wšecky wci na swl jsau marnost,

od HALTIIAZ. HOSTAUNSKÉIIO. W Pr.

1573 w 12. u Jana Hada Kantora.

1765. Symbolm neb wyznání s. Athanasia.,

s pednduwau PETRA KODICILLA. Wyt.

w Praze u Ji. erného 1574. Též 1583, po

teli b. r. w 24. (Boek).

1 7 (i 6. Sw. Augustina historia žalosliwá o

zkáze nkdy slawného msta Jerusaletna. Z lat.
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pel. od JANA JAHODKY z Turowa 1576

(bez míst. a lisk.) w 12.

1767. Knížka obsahující w sob nauení

kesanská s písmy zákona božího se srowná-

wající, z knili sw. Áiujustina doktora a Cy-

priana muedlníka božího králce wyobrazená a

k užilku wšení spasení dojili žádajícím w now
wylišlená. K níž na zad pidané jsau nkteré

pobožné modlitby atd. 1. p. 1583, u Buriana

Waldy w 8. A— F.

1768. Sw. AuQuslina psaní Donafisfian , w
nmž jicli napomíná, aby od swé obzwlášlnosli

pustili, a k jednot círk\ve sw. katolické se

nawráliii, pel. od Adama z VVinoe, wydaná

od Wácsl. Šturma. W Praze 1584 w 8.

1769. Sic. Augiisfina biskupa Hipponenského

kniha o mést božím, z lat. peložena od Ad.

z Winoe. W Praze u Buriana Waldy 1589

w 8. Po druhé w Praze u Widtmana piin-
ním Faust. Procházky 1786 w 8. str. 142.

1770. Sw. Augustina o dni posledním saud-

ném kázaní twero, z lat. pel. od Adama z

Winoe. W Praze u Buriana Waldy 1589 w 8.

Í77Í. ehoe ISazianzena naíkáni a žalostná

úpní nad swau zdejšího žiwota bídau w 8. 1590.

1772. Sw. Bernarda a) Kázaní o umuení

pán, peložil M. Dan. Ad. z Welesl. 1593

w 8.
^

6) e, kteráž slowe ebík kajících 1599.

Rkp. we. bibl. XVII. G. 6.

1773. Kázaní sw. Angtistina manželm ui-
nné pi Jana Cadaverosa historii atd. 1594.

1774. fiasíYm Weiikého epištola o žiwotu sa-

motném. Rkp. od r. 1599 we. bibl. XVII. G. 6.

1775. Jana Zhfousfého e proti lakomcm.
Rkp. 1599 we. bibl. XVII. G. 6. num. 2.

1776. Kázaní sw. Ambrože o užitku smrti,

peložil TROJAN NIGELLUS z OSKOINA.
W Praze u Ji. Jakobeusa 1601 mal. 8. Hsl
40, jest wíce traktát.

1777. Rozmlauwání síd. ehoe Welkého o

žiwotech a zázracích swatých atd. od knze
ŠEBESTIÁNA BERLIKY Plzeského. W
Holomauci u .liíka Handle 1602 we 4. Dedik.

kardinalowi Frant. z Dielrichšteina, bisk. Olom.

1778. Kšaft sw. Jeromjma^ sepsaný od Ew-
sebia, jeho žáka. Z lat. pel. SIM. LOMNICKÝ.
W Praze 1613.

1779. J. S. Chrisostoma a) He s. .1. Chri-

soslonia Zlalousláka o modlitb zwlášt noní,

i o pekle. Wyl. nákladem Sixla Palmy 1. p.

1611 w 8. 6) Kázaní Jana Zlutonstého ji-

nak sw. Chrisostoma , w kterémž se nestálost

štstí a marnost s>vta ukazuje, na esko pe-
ložené od PAWLA IMSTORIUSA z Luska.

W Praze u P. Pardubského w 8. 1616.

1780. Sw. Augustina žaltá, kterýž matce

swé Monice z celého žaltáe Dawida sw. ku

potšení sebral. (Na konci) : Wytištno w St.

ni. Pražském u Daniele Sedlanského bez r. w 8.

1781. O sw. Marii Magdalenské u hrobu

Krista p. stojící, e Origena, uitele slawného,

pel. z latiny od PAWLA Ž.\TECKÉHO w
8. Též w rkp. we. bibl. XVII. E. 36. fol

z XVllI stol.

1) Ziícot Krista i sicalých.

1782. Pašije ze wšech ty ewangelislíiw

we 4. 1544.

1783. Žiwot p. našeho Jezu Krista, kterýž

yl/H/rtO/iíMS .Vlexanderský sepínl. Peložen odSlX-
TA z OTTERSDORFU. W Praze 1547 w 8.

1784. O Kristu Nazaretském a jménu jeho.

W Prostjow 1561 w 8. (Boek).

1785. Vita Christi. Žiwot a celá ewange-
litská historia o pánu Ježíši Kristu, božím a

Marie synu, našem jedinkém wykupiteli a spa-

siteli. W pkné kratiké ei ewangelitské a

figury welmi ozdobn obsažena , s užitenými

modlitbami lidu kesfanskému složena od Jana

Habermanna D. Wytištno w Praze u Michala

Pelrle 1579 w 12. Po druhé w Dobrowiii

1614 w 12. u Ondeje Mizery Jarowského

(we. bibl. XVII. F. 267).

1786. JANA STRANNSKÉHO O úW^wé

smrti p. J. Krista a 7 žalm kajících. W Praze

1581 w 16.

1787. JIÍHO BARTHOLDA z Praifen-

berku žiwot sw. Iwana, jehožto tlo w kostele

sw. Jana w Skále pochowané w pánu odpo-

íwá. Wyt. w Praze u Ji. ISigrina 1592 \> e 4.

1788. Historie o kesanském odjilí s tohoto

swta sw. Jeronýma. Peložil M. Dan. Ad. z

WELESLAWÍNA. W Praze 1593 w 8. Pi-

dáno k num. V. 1482.

1789. 5. Antonia Florentského žiwot sw.

Kateiny Senenské, od KAŠPARA z PALA-
TINU pel. z lat. Rkp. 1596 we. bibl. XVII.

H. 8. list 116.

1790. Žiwoty swatých od Petra Skarga se-

psané. Peložené z polského skrze SEB. SCI-
PIONA. Rkp. we. bibl. XVII. D. 9. fol.

1791. Diákona Jana: Žiwot sw. ehoe.
W Ilolom. 1602 w 8.

1792. W. WRBENSKÝ a) Nowého krále

Fnimanuek' Kr. Ježíše wllení, poetí a narozeni

tajemstwí plné z tí ewangelisl jeho Jana.

Matauše a Lukáše sw. sepsané, w jeden po-

ádný spis . . Hwedené . . od M. W. WRBEN-
SKEHO, služebníka ewang. Krist, w Náchod.

Wyt. w Praze u Dan. Sedlanského 1609 we
4.' 18 listu.

b) Historia a umuení p. n. J. Kr. ze spis

lyr ewangelistft w jeden poádek uwedená. nu

15*
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esko peložená a wýkladem skrownýin wy-

swétlena. W Slar. m. PraisUm u Puwla Sessia

we 4. b. r.

1793. Z.ALA\8KY II.VWKL a) Knihy

dwoje o skutciih piína našelio Jc/.iše Krisla.

W Pra/.e u Dan. Karla z Karlsperka 1017 we

4. Dwa díly stran 504. [Pipsány Jindihowi

Zaliradeckemu z Zaliradck na Wišíiowem, Kr-

liowé, Hobzi, a na Jamnicil. b) O drnliem Eli-

úšowi toliž O Janowi kitilli. proroku welikcni

spis. A— Viiij. W Star. ni. Pra/,, ii Malje Par-

dubského 1614 w 8. c) O nádob bozi wy-

wolené, toliž o Pawlowi sw. služcbnikn Kri-

stovu welikém, a o jeho k wiíe obrácení, s>va-

týcli skutcích, pracech i žiwota skonení, 1015

Av Praze 16. A— J. u Dan. K. z Karlsperku.

1794. JANA SIXTA z LEKlIKXFELSU
a) Historie o žiwotu a smrti sw. Jana apo.šlola

li ewangelisly miláka p. Piipis Jan. I.i)Iilio\vi

arcibiskupu Pražsk. 1013, w Praze u dd.

Kašp. Kargesia w 8.

b) Žiwot w tle angelský s>v, panny Kate-

iny Senenské. W Praze u dd. Kargesia w 8.

1614.

1795. Žiwot aulrpný Jakoba, od SIMEONA
WALECIA 1610.

1796. Pefra fíybadetieiinj swatý swalho

diwy a zázraky schwáleného obcowáni žiwot

Ignacia Lojoly, ádu lowaryšslwa jmcna Jezišo-

wého zakladatele 1616 w 12. fl617 Cat. Pele.)

1797. Žiwot sw. Ignacia z Lojoly a Fran-

tiška Xaveria, od JIÍHO FERA. W Praze

1017, tž 1629 w 12.

Žiwot sw. Ignaria a Františka Xaveria , od Ja-
kuba Colense. ^V Praze. Stejný s pedešlým ?

1798. Žiwot sw. Prokopa, ddice a patrona

eského I. 1618. Bkp. we. bil)l. XVII. A. 26.

iol, oblongo.

m) Wzdlawatelné a nábožné.

1799. LeTtastwí duše a pipraweuí mysli

lowéí k smrti od dokt. Urbana Reyia složené.

Z nmeckého od KAŠPARA IIUBERIXA 1539

w 8. (Dobrowsky uwodí je we swé líeise nach

Schweden ctc. též w Indexu). Po druhé w
Pra/.e u Jana Hada 1541 w 8. Pak w Nor.m-

berce 1543 w 12. u Jana Giinlhera. Též pe-
ložená od JANA PKSKULE .Sušického, opra-

wcná od Jana ŠTELCARA 1592 w 12. 1608
w 8,

1600. JANA STRANNSKÉIIO a) Al-

manach duchowní z starého i now. zákona k

zdrrwí duše a k nawedení žiwota kest, se-

braný, w kterém wedlé spiisobu onch, jenž

kalendáe hwzdáské sjíisují , z slar. i now.
zákona, co každého dne dlati užileno neb

škodno, položeno. (Pipsáno p. Diwiši Slawa-
towij W Praze .skrze J. Hada 1542 w 8.

Opt 1560 w 8. (Takowých almanach du-

chownich wíce wydal).

b) Zahrádka duchowní ku potšeni wšom
wrným w zármutcích, z písem sw. sebraná.

W llolomauci u Jana Giinlhera 1557 w 8.

W Praze 1570 u Ji. ernocha w 8. A— V.
Jest tu lwero rozdílných spisk : a) Zahrádka

o kíži a trapem', p) Tšitedlné ei k potšení li-

dem k sinrii pracujícím. ;) Studnice žiwota, z kte-
réž se |ircyšlí lík a potšení wšeiu híšným na
mysli zlrápcným. Krátké sehrání z písem sw w
Pr. J. Ceniý 1576 (Cerroni). d) O žiwotu kesfan-
skm. ohsaliuje artikule wdli potebné o wíe a

nira\\no.sii.

c) O pipraweni k smrli a o rytíi kesfan-

ském, jakým spfisobem wšeliký kesanský lo-
wk k smrti se piprawili má (pel.) W Praze

u Ji. Daického 1570 w 8., 1577 w 8.

d) Prognostika kesfanská, (pipsána Pelru

NAokowi z Hozenberka) 1581.

e) Jana Spaugenbergera polšiledlué otázky

a nauení o pipraw k smrti. W Praze 1001.

1801. JAN BECHYKA. Hkp. u p. ry-

tíe Neuberka na papíe z II polowice XVI sto-

letí (as 1550) w 12, lislil 225 kesfa/isku

mrawného obsahu, w spsobu pojednání nebo

posláni rozliným osobám. Spisowatel jest Jan

Bec/iijka ^ kaplan u sw. Apolináe w Praze,

knz pod obojí, nepítel jednušek a Pikharlíi.

lížiwá na wlším díle allegorie nebo podoben-

slwí k. p. O spráw duchowního žiwota w
obraze korbeliku ; o 7 biších smrledlnýcli a

božích pikázáních pod podobenstwím 2 seyrii,

sceliwého a zkazilého ; o swátosli oitáni pod

obrazem wefcee, kdež paní Kehowau nabízí k

pistaupení wíry pod obojí ; o stawu manžel-

ském pod obrazem stawu tkadlcowského ; o

wíe, nadji a lásce pod obrazem Prahy ^ o krá-

lowstwi nebeském pod figurau raucha ; o ctnost-

ném zdrželiwém žiwotu pod obrazem ryby.

3Iimo to píše o pokoji cirkMC, o ktu zwonu;

o prawém užíwáni bohatstwí w rozmlauwání

mezi chudobau a bohatstwim. Mnoho wtipu

tam zde.

1802. Knížka nowá welmi utšená: O wzd-
láni swdomí dobrého a o rozmnožení wíry

sj)asitedliié kesfanskému žiwotu pro sprostné

od znamenitého a ueného muže Kašp. Sweink-

felda wydaná ald. 1540. Z ei nm, na e-
sko pel. od uroz. p. WILÉMA KUNY z

KUN.ŠTATU a na Hrádku atd. Též i nákla-

dem J. Mil. jest w Olomuci tlaena. Pedml.

Janowi K. z K. na Lukow M. M. p. Smilowi,

p. Zikm. a p. Jind. K. z K. bratím. A— K,

Pitom tištno :

1803. Potšení jednoho, kterýž pod kížem

Krislowým stojí, abý se smrti, Jáhla a pekla

nebál. Kašpar Štceinkfeld K— {j. Na konci :

Jan Olowetský z Hemani.



BOHOSLOWÍ. ^VZDLA^^'ATEL^É A NÁBOŽNÉ. 2í9

1804. LINHARTA KUI-MANA, o pi-
piaweiií k kíži a siiirli atd. W Prosljow
1552 w 12.

1805. Rozjímání o iiniuiciií pána našeho .1.

Kr. z uíitelw písem sw. wybrané od TO-
MÁŠE BAWOROWSKÉIIO. W Prosljow
u Jana Gíinthera 1552 w 8.

1806. Studnice žiwola od JIÍHO ME-
LANTRICHA z Avcnlinu 1554 w 8. Pipo-
jeno jest: Lékastwí duše atd. od téhož. Pipiš

Zikmundowi Ilellhowi, míslopísai král. eske'ho.

Obsahují propowdní z písma sw.

1807. Zpráwa a nauení kresfanflm wrným
(jednoty bratr.), jakby se w tchto casích ne-

bezpených pi spasení božím íditi, sprawo-

wati, a w nm rsti mli, ano i pi-i tžkostech

nynjších, picházejicicli od násilí turecke'ho jak

se míti a zachowati mají. S pídaAvkem modli-

teb a písniek. Walý 8. bez r. a m. stran 207;

1555 w 8. bez místa a tisk. 1566 w 8. ty-

pus in Ostroh. Excmpl. u Booka.

1808. Rada ducha sw. proti rad áblow,
1555 w 8.

1809. Erazima Sarceria knížky kížowé :

pro pobožní uiteíovve' a wšickni wrní bez

kíže, trápení a protiwenstwí býti nemohau 1556,

w 12. (Index).

1810. Hádání smrti s lowkem. W Prost-

jow u Kašp. Aorga 1557 w 8.

1811. Zahrádka duchowní ku potšeni wšem
wrným. VV Holomauci, 1557 w 8.

1812. Rkp. u p. ryt. z Neuberka w 12. na

pap. z XVI století. Obsah: a) Consolatio cu-

jusdam afílictissimi et variis tentationibus obruti

hominis scripta anie natalem Christi an. 1557
(esky). Kapitol neb rozdíl 36, z nichž prwni

poíná tuk<o : Apoštol sw. Pawel w epištole swd
k sboru ímskému bratím w rozdíle 15 mezi

jinými wcmi napsal takto atd. Na konci: Pe-
psáno I. 1581, listu 76.

(Potšuje zdá se njaký duchowní pítel kohos
welmi zarniauceného dfiwody z rozumu a z písem
sw. wzatýiiii , slolieni istým, dstojným, k wci
pimeným, swtlýni).

b) Napomenulie wšech wrných w nynjších
pokušeních a zarmauceních k dowrnosli w
prawd spasení swélio, k dojitie jeho ziezenie
w jednot atd. i k stálosti w též prawd pro
nadji jislau k žiwotu radostnému w sláw ne-
beské (lislfi 34).

Jest oliliis knze jednoty k bratím, aby u wíe
(iotrwaii. Dán pohoslinu a na cest 20 den Dul)na
1555.

c) Otázka, kterak z wiry .lesu Kristowy spra-

wedliw býwá uinn lowk (listu 23). Dog-
malicky jedná o wíe, nadji a lásce, lauž ndiau

co num. 1. tedy r. asi 1581.

1813. Knihy losni 1561 w 8.

1814. TOMÁŠE RESELA o nekesfan-

ském a hrozném láni, rauhání, bohem zloeeni,
hromováni a kinulí, wrn a dobrým úmyslem
sepsané napomenutí a wýstraha. W Praze u J.

Jlelantricha z Aventinu 1562 w 8. A—14. Z

nm. Ándr. Mnskula pelož.

1815. Kniha Erasmn Roferodamského, w kte-

réž jednomu každému kesanskému lowku
nauení se dáwá, jakby se k smrti hotowili

ml, 1563 w 8. u Ji. Melantricha, též 1564.
Pekladatel jest p. JAN z LOBKOWIC. Sixf

ji pedmluwau opatil a wydaL Po druhé od F.

Faust. Procházky w Praze 1786 w 8.

Pi starých dwau wydáních jest pipojen : Sinrli
faiiec s obrázky a werši, což l'roch. w.še wyneclial,
W. Rozbor staro. literatury na r. 1843 "a 18-44
ástka II. str. 15.

1816. PAWEL LUCÍX. Perozkošná za-
hrádka plná ušlechtilých bylin a stromowi, kte-
réž zdrawé a welmi libé lékafstwi lidem we
wšelijakých zármutcích poslaweným wydáwaji,
od M. Linharta Jakobi, faráe Nortbuzskélio.

Pel. od Pawla Luina. (Pipiš Janowi Oabelikowi

z Sautic na Teyn Wltaw.] Wyt. w Praze u

Jana Kozla 1563 w 8. listfi 26 7„.

1817. Potšítedlný spis a prostá, ale wšak
gruntowní zpráwa z slowa božího, jak se pra-

wí kesané w pípadnosli neb píhod smrti,

ktei z tohoto swta odjiti, z takowé spasite-

dlné smrti swé tšiti, a za to držeti má míli,

jist mají, že neumírají, než toliko na odpoinuti a

na spaní odcházejí, ba nýbrž že ped p. bohem
wždycky žiwi zustáwaji atd. Wyt. w Praze u

Šebest. Oksa z K. 15G4 w 8. 52 listu.

1818. Knížka jenž slowe nmecky JagteufeI,

esky lowi ert. Od mistra Cyriaka Špangen-
berského sepsaná, z nm. ei w eskau pelo-
žená, 1564.

1819. Klenot o potšeni a pomoci we wše-
lijakých zármutcích, kázaný skrze Olfu z IVerd-

millera. Z nm. ei w eskau bedliw pelo-

žený. W Praze u Ji. Melantricha z Aventinu

1566 \y 12. a opt 1578 w 8. ib.

1820. JANA AITPICKÉIIO </) Knížka tálo

slowe swítedlnice duší, kterážto duše jest w
srdci a w krwi každého lowka , a jest zna-

menit potebné w ní ísti, neb laucibo po-

slauchati, zwlášl tm lidem, jenž odpor drží

s jinými lidmi, a prawí, že již není na swt
lidí swatých, a též že toho žádný nemuož w-
dti, kdo jest swalý a kdo bude spasen anebo

zatracen ; o obem se w této knížce doleš. Dii-

wodn sebraná z hojných písem swatých zákona

božího obojího, a z knh uiteluow swatých,

w spuosob rozmlauwání dwau bratí. Léta 1571
(bez místa) w 8. 63 sir.

h) Knížka, jenž slauli imiože obžiwujici koen
Hwadlý, zemdlený a na poli umrlwený, lo jest

srdc lowka welkými cuklady bu od dubla
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neb ilvli lidi. jal«>; záriimlky, nenioiiii, smulky,

wzenim. pokušenim a jinými tžkostmi tí-m po-

dobnými scwtiilio ald. Z mnohých diiwtxiiiw

písem swatých s pilnosti seliriino od knze .).

Aup. u wzeni sedieiho na lalhauze Slaiho m.

Pražského 1. p. MDIA.M. (Na drnh sliáiaiO

:

Drnliá knižka pi té jest o smlauwo bozi s olei

swatými ald. 1571 >v 8. (bez mista) 2 10 sir.

(VVlším dilem nábožná rozmlamváni).

1821. JAXA AUIMCKÉIIO 15ozmhunváni

.lana s Bartolomjem, aneb knižka, kleráž slowe

bozi aumluwy s lidským pokolenim skrze 10

pikázáni... b. m. 1571 w 8.

1822. Rozjímáni od BALTIIAZARA 110-

STAUXSKÉHO wydaná, jsan dle Ungara od

Adama z ^^inoí•e. NN' Praze 157.3.

1823. Krátké naiiieni pro nemocné a iimi-

rajíci 1573.

1824. O žiwolii kesfaiiském králké sebráni

z písem swalých. ^^' Praze nJi. erného ir)7(i.

1825. Knižka zlatá, ^^ nižto petlKUulá se

Mowku kesfanskému, jakauby zbrani ml se

holowili proti nepíiteli (Fáblu. Od WAWRIX-
CE U\VA("()\V."<KÉ1I0. W Holomauci u Frid.

.Milchlbalera nákladem msta Haudnice 1577 w 8.

1820. Iiuni knižka potebná, zdržujíc u sob
spasitedlná naueni wyíiatá z písem s\v. zák.

b. W Praze w 8. Wulent. Poloiia Pelvicena.

1827. JAXA XETOLICKÉIIO z Turnowa

kresfanský regiment, zpráwa, kterak wrný ke-
sían modlili se má. W Praze 1577 \v 12.

1580 w 12.

1828. KRISTOFA, far. Hranického «; Kra-

tiíký spis o wýborném a kesfanském se pi-

prawowání k smrti 1579 >v 8. b) Rudu/fa

(iirultera^ kazatele w Cyrichu, zrcadlo žiwota

kesfanského a powinnosli kesfanské w 12. 1593.

1829. Nowé léto s podlením potšiledlných

jmen w now narozeného ditle p. Jež. Kr.

wšcm kesanm ísli polšiledlné a milé. Nyní

\v now z nmecké ei na eskau peložené.

Léta 1581 a 1582 w 12. (w Mus.)

Toinás Sobslawský Rošátko peložil, syn jclio

Jan Rosaciiis Sušický wydal ii Mclaniricha.

1830. Rkp. na Straliow, >v nmž obsaženo:

[mimo dialog ducha s du.ši] o) Králké sepsání

a poznamenání o náramné krátkosti a nestálosti

žiwota -/.dejšiho a o hrozných a newýuduwnýcli

bidát h a trápeních w nm na lowka picliá-

rejicích. Pi emž ukazuje se, pro pán bfih

dopausli takowé bídy a auzkosli na lidi ald.

Pi dokonáni 1. božího 1582 w 8. (81 list.)

b) P.. lešení w zármutcích a pokušeních ald.

159.3, w Zlonicich w 8. Í51 list.) c) Zpráwa
o lowku wrn pracujícím k smrti., w ja-

kowé nadji mlby umíti, a jaké prawdy k ní

potebí w 8. 1594, w Zlonicich (15 lislii).

To wše w jedné wazb a od jedné ruky ist

psáno. Spisowalel jest nekatolík, nepiipauští

oistce ald.

1831. Jlílí DIKASTUS: Dialog aneb roz-

ndauwáni pobožné ducha s duší, w kterémžto

duše naíká nad swými bídami, tžkostmi a po-

kušeními, kteréž ji zde na swl obkliuji, a

k bohu w swéni úpní o pomoc se obrací

;

duch pak ji potšuje a w daufáni prawém pi

bohu uslawnje, pokoji a tší. Což wše z písem

sw. i pikladu pedešlých olcíí se dowozuje.

r»Up. z konce XVI stol. na Strahow (listu 54).

Tištno r. 1602 w 12. Pak 1009 str. 248
w 12. u dd. Dan. Ad. z ^^ cleslaw.

1Š32. OXUIIEJE PKSECKÉHO a) Roz-

nilanwání tla rozkošeni oddaného a duše ka-

jiii. (Dáno w Dobrowici a |)ipsáno pánu z

Waldšteinu). W Praze u Ji. erného w 8. 1583.

h) Boj lowka híšného s pokušením. W Do-

browici w 8. 1 584.

1833. Poklad duše jina žádostiwý, w kte-

rémž každý kesf. lowk pod spQsobau pí-

wliwého a welmi utšeného rozmlauwáni wy-
nauen a naweden býwá, kterak má boha po-

znali, jeho se báti a z celého srdce milowali.

Z nm. pi"el. od TOMASE far. w Blanském. W
Praze u Ji. Melantricha z Avenlinn 1554 w
12. 1585 w 12. w impr. akad. 1697 w 12.

1834. Konráda Ilosa (Hesa ?) Rozmlauwáni

Petra s. s pánem o obyejích a powahách ny-

njšího lidu na swt. Z nm. pel. W Praze

u Buriana Waldy 1585 w 8.

1835. Rozjímání spasiledlné o winici pán,

kdoby byla a jakau žalost proroci boží nad ni

mají , že jest pána boha swého rozhnwala.

\V Praze u Ji. ^igrina fol. 1585.

1830. Mik. llemminíjia Cesl:i žiwola w-
ného ,

peložená od .ÍAX'^A AClIILLEiSA Be-

raniiskélio 1587 w 8.

1837. Zrcadlo wného žiwola, který se

kesfan do nho wzhledne, spati w nm lyry

budaucí a poslední wci, loližto smrt, den saud-

ný, muku pekelní a radost nebeskau. VV Praze

n Buriana Waldy 1587 w 8. A-D4, léž w
Praze u Dan. Sedlanského 1 607 w 8. VV Ho-

lomauci u Jind. Ktlela. W Praze u Petra Ant.

Bcnka 1700 w 8.

1838. Knížka o potup swla
,

pel. od

MART. ÍIEPAXSKÉIIO z Chocn 1587 w 8.

1839. Stezka k boží milosti sepsaná od K.

P. Ž. (knze Pawla Žalanského ?) W Praze u

Jana Jiínského w 8. 1588.

1840. Marností swlských.. knihy ti. W
Praze 1589. (Boek).

1841. JAXA STELCARA kniha duchowiii

o welikých skutcích p. boha wšemohaucilio.

\V Praze w 8. 1588. />) Zahrádka duší ne-

mocných. W Praze 1597.
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1812. ADAMA z VVIXOIVG Pioli moru

ald. W Praze 1599. Jsau to ducliowiií pro-

stedky w as moru. Pidúiio jest Zbyka, arci-

biskupa Pražskobo napomemilí k lidu o moru

tebdáz Cecby iiul)iciin. Piiklady hislorickýini z mo-
ru pedešlých wku siiažuje se spisuwatid po-

buditi lid k užíwáiií duhownícb proslicdkíiw a

pripraweiií se k smrli. b) Knížka poi)ožná o ne-

beském na zemi obcowání, od Alberta Welkéko^

pel. skrze M.ADAMA z WINOE. W Praze

u B. Waldy 1598 w 12.

1843. Knížky dw I. o zármutcích D. Wolf-

(janga Muskula, (peložil J\\ IIENRICH), 11.

Jana Ritria Arlkendorienského Knížka o usta-

wiuem potýkání pobožných s télem, swtem a

áblem. W Praze 1591 w 8.

1844. Providenlia Dei. O ízení a opatro-

wání božském, spis pobožný, z lat. pel. od

JANA KOCÍXA z KOCINETU. W Praze

u M. D. A. z Weleslaw. 1592 w 8. též u d-
dic 1603.

1845. Qualiior novissimorum. Knížka srdená

o clyret-h budaucícii necedí , od IIAWLA
LSTIBORSKÉIIO, jinak z Železné. W Praze

1592 w 8, A— N. Zrcadélko 7 dnw pipo-

jeno A— H a 1 list.

1846. Škola kesanská aneb cwicení keší.

a wrné duše, pitom wýklad na wím w boha

od M. D. A. z WELESI.. 1592 w 8.

1847. Rozmlaiuvání pobožná o wcech k

spasení. (1593) W rkp. mus, 983. Traktát o

tanci w témž rkp.

1848. Martina 3Iollera, kazatele w Spro-

law ({• w Hoeiici 1606.) Soliloquia de pas-

sione Dom. Ts. J. Christi , t. j. kterak jeden-

každý kesfan umuení a smrt p. n. J. Kr.

rozjímali má. Na zadu : Kázaní sw. Bernarda

o umuení pán, pak historie o smrti sw. Je-

ronýma, kterak se k smrli swé strojil. Wše to

z nm. a lat, jazyka peloženo a wydáno. W
Praze u Dan. A. z WELEŠLAWÍNA 1593
w 8. str. 621 pedml. 16 Pipsáno paní Mag-
dalen Zyhvarowé, rozené z Waldšleina a na

Dubenci ald. Dle Pelcla. (Abbild. b. Gel. III.

32) we 4. 1594? Též 1600.

1849. Pemyšlowání o náramné kralikosti

a nestálosti wezdejšího žiwota 1594, 1599,
1617 w 12.

1850. Smrt a žiwot, jinak srownání žiwota

a smrti, w kterémž se skrze pkná podobcn-

stwí smrt žiwolu lidskému ukazuje. Z nm. pel.

od Tob. M. L. W Praze u Jana Sedlaiiík. w
8. 1594 (dle Index, spisowatel jest Fil. Mornay,

pekl. ŠTEFEK TOBIÁŠ z KOLODJ).
1851. Wdowa kesfanská Erasuia fíutero-

damského
,

peložená a rozšíená od .TAXA
KIIEliXERA Plzeského. W Praze 1595 we 4.

1852. Oprawdowé swello duchowní od JA\A
(ÍRILLA z (irillowa. W Praze 1595 w 8.

1853. Zpráwa a nauení kesfanm wérným,
jakby se \\ tchto asích nebezpených pi spa-

sení božím ídili, sprawowali a w nm rsti

mli: ano i pi tžkostech nynjších picháze-

jících od násilí tureckého, jak se míli a za-

chowávvati mají. S pidawkem nkterých pí-

sem (?) a modliteb swatých i písniek píhod-
ných (od brati morawských). Wyd. I. 1595
8. min. 207 stran. Tisk Kralický.

1854. ZIKMUNDA CRINITA a) Amu-
letm Christianm proti moru 1595?

b) Hadda spasiledluá s pknými modlitbami

a ^výklady potšnými prospšná, klerakby po-
božný kesfanský lowk u wyznání swých
híchuw se chowali, jak se sílili a tšiti ml,
aby se ani huwu božího, ani smrli, ani hrobu

a wného zatracení nebál, z písem sw. wy-
daná a nyní pooprawená. Wylišlno 1597. Opt
u Mat. Pardub. I. 1016 w 8. A— L. po 8mi
listech. Pipsáno paním uroz. Ann Wostrow-
cow, a Zofií Sarowcow ald.

c) Diarium Christianm, kesfanské dílo denní,

to jest : Spasitedlné nauení a jako jasná swíce

dwanácti hodin dne, jakby se s pánem Ježíšem

opraAvdow zaíti, dobe konali, i spasitedln

wyídili mohlo. S pidanými nábožnými modlit-

bami, na každau hodinu pro probuzení lowka
a wýš položeného naueni ald. Wylišlné s po-

wolením wrchnosti od pánw defensorw k tomu

zízené 1. p. 1613. W Starém m. Pražském

u Slatje Marynka Pardubského w 8. sir. 296.

Pipiš paním Alžbt z Waldšleina (manž. Adama
mladšího z Waldšt.) a Weronice z Šternberk, pak
dwma pannám šlechtinám Waldšteinským z A> ald-

šteinu. Spisowatel slibuje, že má od nho wyjiti

Valedictorium Christianm a pak Diversoriuiu chri-

stianiim.

1855. Rozložení pašije swaté 1505. (B. N.

H. dispositio).

1856. ADAMA KLEMENTA «; Rozmlau-

wání kesf. lowka s p. J. Krist, na kíži,

prací a nákladem Adama Klementa Plzeského,

kazatele w mst Wrauím. A> ylišl. w Praze u

Ji. Jak. Daick. we 4. 1597. b) Rozkoš a

zwiile panenská 1619 w 8.

1857. SIM. LOMNICKÉHO a) Pád swta,

aneb knížka skrowniká ald. >v Praze 1597

w 12. b) Poheb Krista pána. Rozjímáni o ne-

winném umuení K. p. W Praze u Ji. Nigrina

1605 w 8. () Roznílauwáni Krista p. s ke-
slaneni w 8. d) Rženec obsahující tajemství

Krista p. a Marie w 8.

1858. ZIKM. TRIBUCELIUSA Pražského,

far. Pctrowického rozjímáni o rán mee po-

božné a spasitedlné. W Praze u Wold. Waldy
w 8. 1597.
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1859. TROJAX MGELLl Š z OSKO-
l\A: Žiwol pocliwý noh t-liioísliiý, klenikby

jeden kaidý žiw byli niél w Knždcni Avku. Od

Hermanna Siliotcna llessa. \<.-\. od Troj. ntd.

[Tilul i Ixt nm. a esky]. \v Vrixzc w Anny

Šunianowé 1597 w 8.

18(50. MOLLLRUS JAKOB. Zrcadlo 7.a-

hvrzcnlío s>vo(a, z nm. proloženo. (Sepsal je

Sigismiind Sueriviis Frcystadionsis], Tišt. 1597.

[Exempl. u Boka bez lit. a koncej.

1861. iMandat Ježíše Krista krále nebeského

. . . wrným kesfanum poslaný , w nómi pi-
kazuje wšoclmom, ktoi jsau na kin slibili a

swat se zawázali, aby zlraconóho ziimku, jenž

jesl wira k jeho slowfím, a pewnost etenau
dobré swdomi, dáhlu zase skrze jeho pomoc
božskau dobyti hledli atd. listu 9.

Jesl lo napodobení swlskych královských nian-

dalíi we form (mto obyejné; híka poho7.iiii.|.

Datum jest na prawici otce nehcskólio léta pán
narození 159H. ro(le|)sán (\v prawo) Ježíš Kristus;

(w Icwo) Jan e\van<ielisla, kancl králowstvví Kri-

stowa. Rkp. we. blbl. XVII. F. 38.

1862. Zikiu. Sreria Speculum niundi indu-

rali: Zrcadlo zatwrzenlio swla, pel. od JA-
KUB.\ MOLLERA, senátora neb raddy w mst
Auslí nad Labem, >v Praze 1598 w 8. u Wác-
slawa Maryna z Jencic. (Pipiš Ha>vlowi z Lob-

kowic) str. 368.

1863. SIXTA PALMY Modlianského a)

Rozjímání pobožné', kterak den pán swcen
býti má, wydal 1598 (dle pípisu) w 8. W
Praze, b) Dar nowe'ho le'ta u ^^'old. Waldy
1609. c) Srdené potšení poi)ožných pod kí-

žem postawených. (Index), dj Dar zlatý pot-
šitediný, obsahující w sob rozjímáni milosr-

denslwí božího 1612 w 8. e) O dobrot a

sladkosti ducha pán. Psaní uinné slowútnému

Ambrožowi z Holoniaucc I. p. 1606 we 4.

Rkp. we. bibl. XVH. G. 6. num. 5.

1864. JAKUBA JAKOBIDE.SA STRÍ-
BR.SKílIO Budi otce elcdniiio, w Praze 1600,

1620 w 8,

1865. Knížka welmi polšitedlná w nemoci

i pi smrti, od JANA RIWULA ŽLLTIC-
KÉflO, faráe Zwoleowského 1600.

1866. MARTINA CHLUMECKÉHO po-

božné a kesf. pemyšlowání o utrpení p. n.

J. Kr. W Praze Dan. Sedlanský w 8. 1602.
1867. JIÍHO DIKASTA z MIÍVKOWA

a) Rozjímání o milowání boha 1617. b) Du-
chovní proti moru pawéza, \v Praze we 4.

1868. Knížka wclmi užiterná, která s prá-
wem zrcadlem nemocnýrh lidí míiže se nazwati,
w Praze u Ji. NijTrina 1602 w 12. str. 96.

1869. DAN. TO.SSAXA a) pemyšlowání
o smrti 1602 w 8. h) Prawé a pobožné vadc
mecnm kesfanskcho lowka a pautníka lo-
waryš. 1616.

1870. Knížka stará wýborná o milowání bo-
žím. Z nm. peložená od K. O. M. (A. O. M.

(Boek)). W Praze u Ji. Kigrina 1602 w 12.

stran 227.

1871. O umueni a z mrlwých wsláni pána

našeho Jesu Krista rozjímání aneb pemyšlo-
wání wlaským jazykem sepsaná od k. Vinrence

Bruna, a na esko peložena od K. PAWLA
IMSTORlUSA z Lnska, dkana Karlštcinského

1. 1603. Rkp. pwodní w Raudnici. (W. as.
Mus. 1827 I. 136).

1872. Rženec neb žaltá blahoslawené ro-

diky boží, w Ilolomauci n Ji. Handle 1604
w 8. sir. 142 (od T. M. B.)

1873. Thcatrum nuindi minoris. Široký plac

nebo zrcadlo swla, lo jest žiwý kontrfekt ne-

síslných bíd wšeho lidského pokolení atd. z

lat. pel. od NAT. WODNAN.SKÉHO 1605

w 8. w Star. m. Pražském u Jiíka Nijrrina.

1874. HAWLA ŽALANSKÉHO a) Troje

rozjímání o nejsladším jménu Ježíš, o dstoj-

ných píjmích Ježíšowých, o dfist. a slawném

narození p. J. — z písem swatých a z spisfiw

uitel církwe pobožných sebrané 1605 w 12.

b) O posluchaích swatého ewangelium, kte-

rak se chowati mají jedno : k služebníkm bo-

žího slowa, polom k samým téhož božího slowa

služebnostem. Spis složený a wydaný od atd.

1613 w 8. u Jonaly Bohiilského, stránek 195

mimo titul a pipiš (swým poslucham) 1 arch.

c) O nejswljším božím slowu a pnwodu
wzácnosti, dstojnosti a welikých užitcích, kte-

rak a pro je máme slyšeti, s ím dobrým se

potkáwají ti, kteí je slyší, a s jakým zlým,

kteí je tupí, 1613.

d) O poct boží nejpednjší a obti bohu

nejwdnjší, totiž o modlitbách swatých, co

jsau, jaká jejich moc, hodnost a poteba : komu,

kdy, kde, pro a jak se máme modliti, w Pr.

u Jana Bohiitského 1614 w 8.

e) O tyech wcech, kteréž se nejposled-

njší jmenují, smrti, posledním saudn, mukách,

žiwolu wném, w Praze u Dan. K. z Karls-

perku 1615 w 8. str. 216— 136— 157— 1 76,

mimo pednd.

f) Pemyšlowání o smrtedlnosli a krátkosti

sláwy zemské a žiwola lidského (lislú 16 w
malém 12). Pak: Nklerá prawdiwá a z písma

sw. pedukázaná znamení o dni pán posled-

ním saudném, kteí zázrakowé den pán po-

slední pedjiti mají (sir. 34). Na konci : W
Starém mst Pražském 1615, knz Ilawel Ža-

lanský. Rkp. u p. ryt. z Ncuberka (koruna ne-

uwadlá).

(i) O sedmi ranách božích tžkých a weli-

kých, w Praze u Dan. K. z Karlsp. 1()20 w
8. (Jest 7 traktát ; o hímání a hromobití, o
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powodiiích, o zeine tesení, o bauíliwém po-

wlfi, o suchu, o draliu a liladu, o wálce metle

boží iiejlxší, o smulnéin nepohodlí jejím.

1875. Autoišt kíeslana wérneho od WAC-
SLAWA CIKADV 1G06.

1876. WALUA OLDICH. Pranostika du-

chowni, 1606 w 8. 32 listy. (Boek).

1877. F. hoslera S. .1. tyry poslední lo-

wka wci, smrt, saud, peklo a ráj, s pobožným

a nžileíným jich uwážením 1606. VV Olomauci

u Ji. Handle w 8. 201 list.

1878. Spíisob žiwota pobožného, kterýž se-

psal K. I»AWEL PLSTORIUS z Lucska, dok-

tor písma sw. a praelat Plzeský I. 1606. Rkp.

púwodní w Raudnici. (W. as. Mus. 1827 1.136).

1879. Vinculum charitatis, t. j. swazek lásky

a pokoje, dokonalé swornosli a upímného mi-

lowání, kteréž má býti jak pedn pi ducho-

wních spráwcich, tak i pi jiných kesfanech wr-
ných, r. 1 606 bez udání místa a stránek. [W
bibl. p. dkana Zieglera].

1880. Angelica mornímu neduhu odpírající,

w žalmu 91. kopaná, poslaná a presentowaná

uroz. p. Danielowi Koralkowi z Tšína, mšt-
nínu a senátoru yv Klatowech 1, p. 1607 na

den sw. Mích, archangela, od knze Jeremiáše

DENHORTA SKYTORINSKÉHO, dkana w
mst eském Brod , w Star. m. Pražském u

Pawia Sessia I. 1607 str. 24. [W bibl. p. d-
kana Zieglera].

1881. O dokonalosti zákonní, knihy ctwery

Lukáše PineUa, peložil PETR LITOMI-
CKY z Pilsenbuiku , w Praze 1607 w 8. u

Kašpara Kareczia.

1 882. Jakuba Pelrozeliny a) Pax Christiana,

I. j. rozjímáni napoiiienntedlná o pokoji , w
Praze 160S. b) Uozjimáui a modlitby o umu-
ení. (Index).

1883. MARTINA MOLLERA manuále de

praeparatione ad mortem. Rozjímání spasitedlné a

^^ elmi potebné, klcrakby loAvk ze slowa božího

uiti se ml kesfansky žiwu býti, a blahosla-

wen umíti. Pel. od TOBIÁŠE MAUE-
NÍNA, w Praze u Mik. Pštrosa 1608 w 8.

Též 1727 w 12. VV now w slowenský ja-

zyk uwedené nákladem welikomožné paní Alž-

bty Reway (w Uhích) 1727.
1884. Zrcadlo pehrozné, dsiledlné a wšemu

swlu od boha ped oci wystawené zkázy m-
sta Jerusalema, od ZACIIAR. BRUNCWÍKA,
w Praze 1610.

1885. Willi. PerUinsin Knížka o opuštni

božím, z engl. latinsky od Draxa Tom. z lat.

na esko pel. od JI. OEKONOMA 1610 w 8.

188G, Zrcadlo potšení pánem bohem samým
a jeho ízením snanbeným a spojeným manže-

lm od HYXKA z AVALDŠTEIXA 16 10 w 8.

1887. SIM. PARTLICE ze SPICBERKA
«) O pípraw k smrti.

b) Naíkání Krista pána na newdcnost lid-

skau. Na konci pidán jest konlríekt záwisli

bichu ohawného, w Hradci nad Labem 1720 w 8.

f) Flagellum Dei. Bic nebo metla boží (wálka,

hlad a mor), kterau pán bh wšech as swl
pro wýslupky trestali ráil u D. K. z Karisp.

1620.

1888. SIMEONA VALECIA a) Krátká

zpráwa, kterakby lowk pobožný k smrti se

strojiti ml, aby z tohoto swla štastné wy-
kroili mohl. Z latiny Joachima a Beiisf. pel.

W Praze w impr. Sumanské 1610 w 8. A— Nij.

b) Cusmana Otlona zpráwa krátká sw. žiwota

kesfanského , wniliiilio i zewnitního wedlé

prawidla slowa božího pel. w Praze 1613 w
8. c) Wil/i. Perkiusia traktát trojí ku potšení

zarmaucených, do lat. od Draxa Tom. pak do

eštiny peložen 1613 w 8.

1889. BRUNCVVÍK. Spis polšiledlný ro-

dim pro odchod dítek swých zesnulých w této

morní rán 1613 složený. W St. m. Pražském

u Mat. Pardubského w 8.

1890. MATJE STÍBRSKÉHO a) Knížka

spasitedlných nauení, slaužící ku potšeni, na-

pomenuti a wzbuzení wšelikého lowka . . k té

nejpednjší ctnosti, jenž jest láska, z písem z.

bož. obojího wybraná, w Praze u Dan. Sedl.

1610 w 8. Dwa archy. (VVe. bibl. XVII. F. 214).

b) Cesta k žiwotu wnému. Utšené, roz-

košné, milé ano i pobožné kesfanské rozjímání

té pewelebné swátosti tla a krwe Krista pána

spasitele našeho. Wylištno w mst Litomyšli

\. p. 1611 G. N. w 8. A-F. po 8mi, G 10

list plných. Pipsáno pánm msla Stíbra.

c) Drahá perla, kdo chce dobe umíti a w
žiwot wný wjíti, w Praze u Dan. Sedlan-

ského \\ 8.

d) Lamentací, horliwé wzdychání na celý

žaltá sw. Dawida, w Litomyšli 1611 w 8.

1891. WÍTA JAKEŠE cesta otcw bmr

pobožných buJ nezbožných , žiwými barwami

božího slowa wykontrfektowaná , w Praze w
impr. kn. J. H. L. w 8. 1611.

b) Zrcadlo rodiny bezbožné, w Praze u Mat.

Pardubského 1615 w 8. (Jsau z písem sw.

wybrané píklady zlých syn a dcer, a pokut jejich.

c) Trivium, spis o tech cestách , zemské,

dnchowni, nebeské, w Praze 1620.

1892. JIR. TESÁKA Mošowského a) Paiit-

nik duchowni, spis dle písem sw. o wcech
wšem platných a potebných 1612, w 8. h)

Homo foenum, to jest, kesfanské a sproslniké.

wšak s božim slowem srownalé pipomenuli o

smrledlnosti naši lidské, w Praze u J. Slibr-

ského 1616 w 8.
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1893. Knížka o sniuliicin dní, >v šesti dilícli,

scps:uKÍ o.l knze MIKlLÁíSK KUU1>ÉII0R-
SKÉIIO. far. w Cliyšech, s pkiiýini liisturicnii

z piseiii svv. N\' Piii/.e u Ji. Iliímiše Laiid-

škraunskelio 1(J12 \v s. A— MT.

1M»4. JA\A OI'.SI.MATE<A a) iislawiitié

\v 3 «t'cili \vi'-eiií w 8. (Index).

b) Háj rozkoMielio nuiiieni o jislýih /.name-

nich prawýli syniiw božicli w 8. I (i 13,

r) Pubužná duše, jenž k znúniusli boha hoí.

(W Pirn w bibl. se nalézá).

1895. JA\A KOZACIA IIOKOWSKÉIIO
piprawa k sniili iG13 w 12.

189(5. Jana Zúwiše rozjiniání o jednom

škodliwem pokušení w ias moru 1GÍ3 w 8.

w Praze (n .Aliltnera).

1897. Poléšeni kesfanske, w Praze 1613.

1898. Pokušeni (fábelská wnilíiii a dueliowni,

zcwnilrni a tlesná 1()13 w 12.

1899. BLAZE.ÍE BOKOWSKÉliO hádáni

Mowka s pokušenim \v 8. (Indix).

1!)(>0. Dnc/iuirni kienof, lo jest. zwlášini a

>velice potšná z s\v;itýcli piseni vybraná pro-

povdni, jiinižby .se každý w pokušenieli, zwlá-

šlé w nemoci i pi smrti w pokušeni Antikri-

slowé potšowati mohl 1013 w 12. 1714,

1901. VATELIU.S LAUXSKÝ «IMOX.
Krátká zpráwa žiwola kiesf. w Praze 1613 w
8, (u .Miltiiera \v Smein).

1902. Z.MI.SLOU>iKÝ ADAM knz. Jla-

lagma t. lkarstwi ztcntiijiei zánniilky pobožných
lidi, w Praze 1613 w 8. (u 31iltnera).

1903. DAN. JOIIAMDESA SKOOW-
SKEIIO nedle smrtehiá. List apoštola nádol)y

wywokn .Mesiášem K. pánem , \v Olomauci u

Krist, Kutíe >ve 4. I (i 1 4.

1904. O rytii kfesfanskem pluwicim se pes
bauliwe swla tohoto moe k briliu wného
žiwota 1014 we 4. (pi Alkor:inu Biidowce).

1905. Padesalero duchowni pemyšlowání k

prawé pobožnosti probnznjici, od .lana (jerluirda

w lat. jazyku wydan, do esk('lio |)eložené od

IVXWLA LVKAOXA KOSTELEtKÉIK), m
Praze u Jana Bohutskeho \v 12. 1615 n lhož
1619 >v 8. w Praze 1714 w 8.

1900. Waleiilinn licrilera, kazatele Žitaw-
skiio, o žiwotu wínni a o pekle rozjímáni,

peložené skrze .I.WA MLEVXK.V Nowojicin-
ského, w Olom. w 8. 1615 (Index).

1907. Zprásva o poléšowání nemocných proti

hrzám a slrachu hichuw, smrti, (Fábla, zloe-
eni J.ákona, hnwu a sandn božiiio, z lat. od
Sam. Ad. z WELESL. 1615 w 8. A - O.
(Bih. w. G. 70).

1908. Spis o promnách žalosliwých žiwota
wczdejšiho, a o radostech wiilio. k tomu
kazaiii pohebni dwoje nad tlem mrtwým uroz.

paní Anny Magd. Wencelikowé z Malowic na

Kamenici a Cheynow (^ 1615) b. m. lla BVD
HohV uašeMV cest. (1615) >v 8,

Peilinliiwu latinskaii podi psal Sii^isiiiiindus Ma-
tliias ^^\ll<clik a Saraliilz iii aiiu-iiil/. et Ciuiiio-

wic. Ob.salinjc ro/.jimáiií a písM o iiiainosti. polom
kázaní od kii. I.nk. Unniclinsa IJsirskilio. s pisiii-

kau na památku té paní od K. .1. L. hostelcckéhi).

Pak jiné kázaní od kn. Ji. Lauivnlindvsa hoste-
leckého a prosopopocia (Icíiiiiclae esky kw pot-
šení pána z Wrcliowišl ald. od Sinieonn Ptirllice,

nnnio 9 list latínskýcii wer.šii. Wšclio 7 arclui.

1909. Knížka welikýcii potšeni plná, kteráž

lowk pi hodin smrti proti wšem pokušením

sobe pedkládati , a nimi se potšowati má.

Wydaná nejprwe' w ei latinské, od. D. Ger-

lidvda superintendenta llcld. Peložena do eské
od knze JAXA BUIVDV J»EI,IIRIMOU'-

-SKEHO atd. Wytišlna w Now. m. Pražském

u Dan. Karla z Karlsperka I. 1(51 (i w 8. XIV

a 255 sir. Pipsána tyem auedním Zateckým

od tlaitele.

1910. .JÍRÍHO TACITURNA Ilájského

ostatek rozjímání o j)ediwném wtlení limnia-

nnele w 8. Index.

1911. «TPÁXA IIOÍ.OMUANSKÉHO
a) Noc weselá s swtlem 1617, 6) Potok z

sedmi pramenu 1617.

1912. Škola kíže od CVPRIAXA PESÍXA,
1(51(5 \v 8. Obsahuje kíže a s-auženi synw
božicli.

1913. Casmana Ollona >epentlies; Bylinky

léící a hojící srdce a ducha poníženého , w
Praze n Jonaty Bolinlsk»'lio z Hranic 1(517 w
8. s pipojenými modlitbami.

1914. Budi kesfanske pobožnosti z sedmi

knížek složený, od Jiího Bílka, w Praze 1617

,v 8.

1915. Antidotum desperationis. Zprá\va po-

tšitedlná o lékastwi duchownim proti jedu

zanfalstwi, od WAWRIXCE AXDREAE 1618
\v 8. w Praze n Mat. Pardubského.

19 1(5. Zlatý spaseni lidského etz, w Praze

1618.

19 17. Balzám duše atd. W nm. šeptal Jw/f,

líeilhnmii , peložil ADAM JIXDRICII z

.STRAlIOWlC 1619 wc 4.

1918. Zlatá nkterá prawidla kesanského
lowka, od BARTOI.OME.JE KOŽLAX«KÉ-
HO, bez místa a roku (1619?)

1919. Posila k stálé tr|)li\vosli pocestným

auzkau ceslau skrze strasti — za spasitelem ná-

siln se protírajícím — skrze .JAXA KAMM-
IJ.V Tyjneckélio, w Praze u Matje Pardubsk.

sv 8. 1(519.

1920. Swédonii luhhé aneb pobožné rozbí-

ráni a wyswtleni swdomi lidského atd. Se-

psáno od Wiléina Perltijiisia An<ílirana, z lat.

peložil REGIUS ŽELTAWft?KÝ JAN, slu-
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žcbnik cíilíMe \v Žatci. [Ddic. Doluislawowi

K Micluilowic na Rweiiiiícli a iNowéin Sedle, w
Praze u Dan. K. % Karlsp. 1020 w 8. sir. 455.

11) Ducliowní romány.

1921. Jana Kfrenia knížka iilšena o s\v.

Josefowi palriariliowi a jelio pííliodácli. z lat.

peložena od Jana Slrannskeho, \v Praze n Jana

Jiiinskéiio w 12. 15(59.

Jest (o historie Asenalli pi knize: Teslainentowé

ald. 1570, u Meiantricha.

1922. Lainenl olew swatýcli, to jesl : Ža-

losliwá kwílení jicli w temnostech. Pi-eloženo

od JANA STRANNSKÉHO. (P.kp. wer.

bibl. XVII. F. 17. we 4. bez r.) W Praze u

Jiíka Meiantricha z Avenlinu 1572 w 8.1574.

Opt pod lit. Kniha bohoniyslná a welnii pkná
na pt knh rozdlená o žalosfi\ve'ni kwileni a

horekowáni otcuw sw. w temnoslech ald. tamž

w 8. 1576 w 8. Pak w Praze u Jiíka Ja-

kobea Daíického 1588 a 1595. W Hradci Krá-

lowé u Mariina Kleinwechlra 1613 w 8. VV

Brn pod nápisem : Lament neb plá s\v. otcii,

aneb kniha bohoniyslná a welmi pkná na pt
knh rozdlená o žalosliwem kwileni a hore-

kowáni otcíi swalÝch w temnostech ped pí-
štím syna božího pro tento swt wllenho
1721 w 8. str. 2i8 u Swobodských ddicfiw,

též 1776 w Jind. Hradci u J: W. Hilgarlnera.

Jest z lat. lamentatio ss. patrm in Limbo. Roz-
vržena jest na pt knih neb stránek (partes) , ob-
sahuje woláiií s. otcíi

,
pitom poselstw í rozliných

prorok k hospodinowi n. p. sw. Uawida, a kterak

sprawedlnost božská jim odporowaia, niilosrdenstwí

ale jim pichýleno bylo, až poslední spasení zaslí-

beno. Celá ta knížl:í\ jest njaké dramatické po-
psání téhož wolání a radosti pi wykaupení, w kte-

rémž sprawedlnost , niilosrdenslwí, pokoj a radu
božskau jako zuiášiní osoby maluje. Wolání otcinv

neb žádost pro spasení wybrána z prorok, a nej-
wícc ze žalm.

1923. Petra Mekla z Pfedersheimu práwní

pe wedení trojice swate' na žalobu Satanáše

proti wšemu lidskému pokolení 1609 w 8.

o) Modlici knihy.

1924. Žaltá (welký rženec s niodlilbami)

perg. Bkp. od 1527 w 12. pepsaný od Ši-

mona kaplana Pelrlíkowského w. Dob. Lit. II.

S. 378. Hiiženec neb žaltá blai.oslawené ro-

diky, w llolomauci u Ji. Handle 1G04 w 8.

1925. Hodinky a jiné modlitby od r. 1527
w 12, na pergam. rkp. we. bibl. XVII. H. 6.

(necelé).

1926. Modlitby nábožné sw. olciiw a pro-

rokw z obojího zákona wybrané, \\ Plzni 1 532.

1927. Modlitby na každý žalm. Hkp. z prwní

tetiny XVI stol. w 8. nyní na Slrahow.
1928. Hodiny o umuení pána našeho J. K.

též i jiné modlitby, likp. we. bibl. XVII. G.

3. z XVI stol. w 8. perg. s obrázky.

1929. Žaltá w spusob modliteb složený. Z

nm. 1535, 1536 w 12. od PETÍKA JANA
z BEXE80WA.

1930. Modlitby kesanské k následowání

žahnowému složené, spsob wnilníbo nábožen-

stwí wyprawující, z ei nm. na eskau wy-
ložené, w Praze Jan Had w 8. 1539, 1609
w 8.

1931. Modlitba proti Turku, jména kesfan-

ského ddinému nepíteli we 4. bez roku a

místa (1545?)
1932. Modlitby dw bratrské za králowslwí

eské I. p. 1547, w Prosljowe 1547 we 4.

listy 3.

1933. Modlitba osw. knížete Hanuše Fridricha

korfiršla sasského — proti ukrutné wálee cí-

sae a papeže. Také modlitby Fil. Melaiíchtona

6 listu 1547 we 4. w Prosljowe.

1934. JANA STRANNSKÉHO a) Mod-

litby nábožné z písem swatých 1548.

b) Jana líabermanna Chebského , far. we
Falkenqw: Modlitby nábožné a kesfanské za

wšeliké wci lowku každého wku, slawu i

powoláni potebné a k každému dni celého té-

hodnu s ranním i weerním modlením . . z písem

sw. sebrané a wydané. Z nm. pel. 1573 w 12.

Potom (u Welesl.) 1586 w 8., 1600. 1602. 1603,

1608, 1619. W ílayu 1832 (pipiš hinské a Slawa-

.towé) maliký lorniál 1637. 1660. W Žiliii 1678

w 12. (we. bibl. L. IV. G. 194.) W Žilaw u Mich.

Hartmaiial710 w 8. str. 176, 1715. Též s katechis-

mem Luterowým a s písnmi, w Lewoi 1715 (po-

dlauhlý formát). W Brn Siedler 1783.

1935. Modlitby nábožné proti wšelikým obec-

ním nedoslatkiini od uených lidi složené na

dw strany rozdlené, w Prosljowe u Jana

Giinlhera 1549 w 8. a 1599 w 12.

1936. Frid. Naiisea kesfanská modlitební

knížka pes celý rok na nejmilosliwjší žádost

najjasnjší a welikomocné knžny a pani p.

Anny ímské... králowny, arciknžny rakauské

z nm. ei w eskau peložena I. p. 1550

(Ku konci): Wylišlno a dokonáno w Menším

m. Pražském u Barlol. Netolického w 8. mal.

Pipiš podepsal TOMÁŠ BABLER, fará msta
Budjowic esk)(li. (.\ausea biskuj) ^\ ídensky se-

psal je pro Annu králownu eskau, Ferdinanda I

manželku).

1937. Modlitby na Ote náš, na žalmy, též

písniky. Na konci slojí tiska Jan Kososký
(okolo 1454) bez roku a místa.

1938. (Defekt) modlitby. W Praze u Jana

Kantora (okolo 1556).

1939. Modlitby nábožné od pobožnýcb mn-
žiiw z písma sw. sebrané s wýkladem na žalm

50lý u Meiantricha z Avenlinu, w Praze 1554
w 12. lislii 233 a registík, pak 1558, 1564
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w 12. 1581. [Ze Straiiiiskélio moiililob i 7,

jiiiNili sebral jo wydawíik-l MUiiilriili|.

1910. Žiiliii padesátý Dawiila Uriilo : iMiseroro

inei Deiis. od Jeroitynui Saranarjle z Feraric,

ádu elioly ka/.alcluw, w spiisob modlitby po-

slaweiiý. W Prosljow 1558 u Kasp. ,\orga w 8,

1941. Modliteb proti wšciikým obecným ne-

dostatkm stránky dwé , w Prostjow u J.

Guntbera 1559 w 12.

1942. Modlitba w tas tžkých a tnliýcb po-

kušeni. Ms. (okul, 1588 w 8. u Boka)
1943. Sixta z- Oftersdorfit^ rukau psané mod-

litby a pisii do tištného latinského žaltáe.

Rkp. w Mus. 1030.

1944. Modlitby na žalmy, pel. od BART.
NETOLICKÉHO, w Praze 15G2 w 12. (Index).

1945. Modlitby na nedle a swátky Mutltiáše

Cilharda^ peložené od KIII.STIXA z WL-
KTIXA. Wydané od Jiího Melanlricha, \v

Praze 1565 w 8. 1582 w 12.

1946. Modlitby Litardy (?)[1567 prodávány

w Olomauci].

1947. Modlitby o swatoswalem kšaftu >ve-

ere pán a pihotoweni se k hodnému jeho

[tožíwáni b. r. w 12. (Wiz Catal. bóh. lit.

we. bibl. Žaltá Dawida s\v. nniii, 2.J

1948. Lilania eská lol. 1573.

1949. Modlitby nábožné z sw. písem sebrané

od PKTRA KODICILLA z Tulechowa, w
Praze 1574 w 8. a 12.

1950. Modlitba pobožná ditkám každého dne

íkali užitená, w Praze u Ji. ieniého fol.

1574, I list.

1951. Modlitby a ei pobožné nkteré z pí-

sem sw. jiné pak z naueni nuidrcw pohan-

ských wybrané, které jsau nalezeny pod odjilí

z tohoto swta p. Jana z ^^'aldšteina (bez mí-

sta) 1576 w 12.

19.'J2. TOBIÁŠ Z.\\\ímKA w dedikací swé kiiiliy

|ira\vidlr) siiižchtuislí cíikfwiiícli |iríiwí o sob. že

|)ísfi a niodhlhy ncjslarší .slirdináždil. epištoly a

eNVíingelia z liihlí eské tištné wPraze 1577 \\ yláhl.

1953. Modlitba krále .Šalomauna, kteráž jest

napsaná \v pislowí w 30 kapitole, od WACSL.
DOBKEX.SKÉIIO, w Praze u Ji. erného
fol. 1579.

1954. .JAXA MATIIROí.A SKDLCAX-
.SKKIIO modlilhy na e\van<?elia wšech nedl a

swátk, w Praze 1580, 1582 w 12. (Skla-

datel jest NNalentin Trocedorf).

1955. Fiiein Itoflenského biskupa Jana mod-
litby nái)ožné na s|)us()b žaliníi, to jest na 15

žalm-., peložené od .1. R.vrivA z CIIOTEV-
RIXV s wýkiailcni wíry desatera na otenáš s

jinými modlit!)anii a pi.«iimi 1581 w 12. (Index).

195(;. M(tdlill.;i hospodáská D.WVID.A CRI-
XITA. lat., esky a nmcckv, v Praze u Pítrle

1581.

1957. JAXA LITTrRGA z TIRSKA Li-

turjíia sacra, lékastwi duchowni tohoto asu
morního potebné s písnikami a modlitbami po-

božnými i s jistými diiwody písma swatého i

jiných mužw uených \Yybrané a složené atd.

W Star. m. Pražském u Jiíka Daického 1582
we 4. (dle Kopit. w 8.)

1958. Zahrádka wonného koeni pro duše

nedužiwé a nemocné. PESIX'^ MATIIIA.Š m-
štnín m. Zate pel. z nm. w Praze u Dan.

Ad. z Weleslawína w 12. 1583, 1585 w 16.

1959. BOnUSLAWA OJÍE z OE-
DE.IIC modlitby utšené, w Praze 1584 w 12.

W Trenín 1655 w 12.

1960. Modlitby ke dnim sucliým náležející

1 585 w 8. též : Modl. kteréž w suché dny w
shromáždních swalých íkány býwají 1609 w
8. 320 str. (Kralic).

1961. Ji. Wicelia modlitby pobožné a prawé

kesf. s wýkladem žalmu 50, 158 6 w 12.

1962. JIÍHO DYKASTA z MIRKOW

A

a) Modlitby welikých a wšak kajících híšní-

kuw. W Praze 1588.

h) Idiota modlitby pobožných a horliwých

rozjímání o milowáni boha a prawé trpliwosti

peložené. W Praze av 12. 1598.

cj Modlitby aneb rozjímáni pobožná z knli

sw. Bernarda a jiných sebraná (pel.) 1609 w 12.

d) Modlitby yf as žalostí, w Praze 1611

w 12. (s písnmi).

ej Modlitby ku p. bohu w tento zarmaucený

as 1011 w 12. (Snad jedno s pedešlými)

Index.

f) Modlitby kesanské pro pobožné paní a

panny, w Praze 1617 w 12. (4 díly).

1963. ADAMA TÁItORSKÉHO Oltání

knihy. Rkp. wc 4. od I. 1588 (w Museum).

1964. Modlitby pobožné z epištol a na

ewangelia celého roku , od PAWLA AKWI-
LIXA Hradeckého, w Praze 1598 (dle Klice

1564). Opis od r. 1656 w 8. w rkp. u Boka.

1965. TOBI.VŠE M.VUREXÍXA Lilomy-

šlského a) Martina Mollera medilationes .sanclo-

rum i)alrum. Pkné nábožné modlitby starých

swatNch otcfiw peložené z nm. w Praze 1593.

1602 w 8. b) Sedm ástek modliteb tchto

atd. W Praze 1599 w 12.

1966. SIXTA PALMY MODLirAXSKÉ-
110 a) Perlika dítek božích, totiž modlitby

nábožné na 12 perel t. j. lánku wíry kesf.

složené 1593, též 1612. W Žílin 1667. W
pí|»isu p. Henrichn z Waldšleina na Dohrowici

atd. prawí podepsaný kniia Daniel Karel v.

Karisperka, že tu knížku již po druhé w impr.

J. Milostí tlaiti a nowými íifiurami ozdobiti dal.

<laliim 16 12. W Trenín !6()3 w 24. Od Dan.

Syiiapia, w Iawoí 1681. Tcž 1693 w \^.
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(Index). Polom opel ziiowii kajícími žalmy roz-

mnu/.iie, jako písiiiíkami náiiožiiými, % nm.
peložené a wydané I. p. 1697 w 12. str. 335
regst. Te'ž 1701 w 12. W Pucliow s písnmi

1741 Av 18. W Prešp. u Fr. Pat/.ko 1774 w
12. W Praze u Ferd. Schonfelda 1782 w 12.

Též w Kutné Hoe 1782, opt 1818 w 18.

b) Vad mecum. iModlilhy nábožné, w Praze

1613 w 12.

i.) Jiskiky duchowní. Modlitby novvé hor-

liwé na ewangelia nedlní wylažené z postilly

Jiíka Dikasta 1613 w 16.

1967. Vnená riuliu krwí p. J. skropená,

aneb modlitby ranní, weterní, pi mši s. ho-

dinky o nepoškwrnném b. p. bolestné poíelí a

za mrlwé s nkterými písnmi o umuení pán,

w Praze 1594 (Boek). W Brn u J. Fr. Swo-

body 1707 w 12.

1968. STIPACIUS MIKULÁŠ STRAKO-
KICKÝ a) modlitby obsahující milostná roz-

jímání a njaká subtilná kázaní w pedních strán-

kách uení kesfanskébo , nkdy od Dra. Jo-

achima Knrea sepsaná, z lat. |)el. od ald. W
St. m. Pražském u Buriana Waldy 1599 av 12.

b) 3Iodlitby nkteré pobožné a užitené za roz-

liné vvci, k nimžto pidány jsau mnohé písniky

obecné, vv Praze u Jak. Dacického 1598 w 12.

1969. Modlitby kesf. a nábožné z písem

sw. 1600, 1695 w 12.

1970. Knze JAKUBA P. K. modlitby o

umuení 1602 w 12.

1971. Runí knížka, w niž se zdržuji nej-

wýbornjši modlitby, prosby a žádosti, nejpro-

nikawjší lkáni a ^vzdycháni a nejrozkošnjší

písniky 1604 bez místa, pel. od W. J. A.

Opt od Kaš. Moléiického 1687. Obnowené od

J. W. a M J. 1694 w 8. bez m. a tisk. Opt
1708 (bez m.) stran (modliteb) 360 (písní pod

zwláštním titulem: Písniky nábožné) 170. Po-

lom 1709, 1716, 1718, 1719 (od W. Gleiclut)

1729, 1742, 1773 w 12. W Praze u J. F.

z Šenfeldu 1782, w Kutné Hoe 1784 >v 18.

str. 141.

1972. WÁCSL. SLOVVACIA a^ Každo-
denní modlitby pobožným pannám, paním a >vdo-

wám 1605 w 12. 1618. Opis od r. 1682 od

P. F. H, C. R. .\ujczdského, pepsané w msíc
Tebíi w 12. (Boek) b) 31odlitby obecné, w
Dobrawici 1610.

1973. JAK. ZACIIIA Cáslawského mod-

litby pramen žiwý 1606.

1974. JANA WÁCSL. KODEDA neb Ci-

kady modlitby 1617?
1975. ehoe Rinichtera z Aldenberka mod-

litby utšené a nábožné, w Praze 1607 av 8.

1976. Modlitby od JANA ŠTELGARA
ŽeletaAYského (Index).

1977. ELIASE JAKOBI Chrudimského, far.

w Bsn, modlitby kesfanské s písnikami 1610,
1620 w 18.

1978. Modlitby in natalem a písniky na den

narození wys. uroz. p. Hynka z Wuldšteiua

1611 w 8.

1979. Modlitby církewní z agendy knzi ewan-

gelických, w horním kraji Brnnském, 1612 w 8.

1980. STRÍBUSKÝ MAT.J. Modlitby po-

božné na ewangelia swatá, též i epištoly, k

každénui dni nedlnímu ald. wyt. \v St. m.

Praž. u Dan. Sedlanského 1613 w 16. A— J.

Ddic, hrabti Hendricbowi z Turna ald. na Le-

lowicích a.. Regin Julian roz. hrabnce z

Hardeku.

1981. Modlitby, kterýchž podlé rozliných
píin a poteb buífto we dny modlitebné neb

i jindy w shromáždních sw. užíwáno býti

muže, b. r. (okolo 1612) b. m. (w Kralicích)

w 8. stran 64.

1982. Modlitby a písn JAK. AKANTIDO-
MITISA w 8. 1614?

1983. iModlilby kazatelské prwní: druhý díl

1613, 1615 w 8. (w Kralicích). Pak podruhé:

Modlitby církewní neb kazatelské k nedlím a

swálkiim, stedám a pátkm pípadn sformo-

wané, I dil od adwentu do sw. Trojice. II díl

od slawnosli sw. Trojice až do adwentu 1618
w 8. [Druhý díl sir. 352 mimo modlilby obecné

14 lisl] b. m. (w Kralicích) we. bihl. XVH.
F. 172.

1984. Písn na každý den av týbodni (lém-

dni) s modlitbami, od .JANA MARXIA HO-
RAŽOWSKÉHO, w Trenín u Dor. Wo-
kálowé 1615 w 12.

1985. JANA ROSÁCE a) Modlitby ná-

božné za vvšelijaké obecné i obzwlášiní wci,
w Praze 1615. b) Každodenní modlilby s pí-

prawau k smrti 1616.

1986. WOLDICHA WALDY Nešpor eský
na každau nedli a nkteré žalmy, w Praze 1615.

1987. Abrahama Bucholcera knížka modliteb

pobožných a horlíwých, k ewangeliím nedlním

a slawnostem weyroním i památkám nkleršch

swatých, peložena od K. J. R. Z. 1615 w 8.

1988. Každodenní cwiení se w pobožnosti'

welmi užitené: Obsahující w sob wyznáwání
híchu, díkfiinní, modlitby a prosby. Sepsané

práci a snažností jednoho slawného theolosa

:

nyní pak pro obecné dobré do eštiny pelo-
žené, i wjibec wydané, nákladem uroz. p. Jo-
achima z Tchenic, wytištné w Nowém mst
Pražském n Daniele Karla z Karisperka I. 1616
w 8. sir. 278. Pipsáno p. Karlowi z Žerotína.

od J. z Tchenic. Opt w Praze 1714. Sepsal

lat. J. Gerhnrd
;

peložil JA\ CYRILLIS
TREBICKÝ.
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1989. Modlilby iiokloré nábožné i. zakladli

pisom sw. a žalmu, w Hradci 101 (i w 12.

I'.)1H). Sto padesáte žahnuw na spiisob niodli-

Ib sli.žoi.ýcb od JIÍKA ClfOBOTIDEMA
Mí;i'iisklio, faráe Cliarwalskolio líil".

1991. WÁCSL.TKO.ÍAXA borliwé modlitby

>v ías wálek, též i pisiiiiky pobožné, >v Praze

IGI8 w 12.

li)92. ALETIXA ADAMA a ALETIXA
iMIKrLASE modlilby ná!)ožné av 8, a 12.

(Inde.x).

1993. Pragensis academiae reclor el cíincel-

lariiis I), Joan. Jesseiiiiis a Jesscn ludoniin per

Hoémiam el iMoraviam no.-ílrornm moderaloribus.

Pratrue lypis Pauli Sessii 1018 4. areli.

(H)>:ilnije niodlíllxi (C-ikau k okoliioslein asu pii-

menau s kilinskviii rozkazem ji pobožn se žáky
se modlili ped jieh rozpušliiim.

1994. JAXA XIMBURSKÉIIO far. w Bo-

liumiliieli, modlitby w ías lenlo nebezpeiný, w
Praze 1019 w 12.

1995. Modlitby pobožné a kesfanské z ji-

nýeli modliteb, již prwé od ninohowážnýcb . . .

mnžu . . . wydanýcli. i také nyní od jednobo

wznešenébo autora z nm. jazyka na esko pe-
loženýcb sebrané, prošlými rytmy porozšiené,

we ^^ díly nwedené od 1MATÉ.JE IMILÍXSKÉ-
110, w Praze u Dan. Karla z Karisperka 1019
WC 4.

1990. Jlodlilby swalé, z žalmíi s\v. Dawida
proroka božílio, od oswíc. muže doktora Pet.

Marlijni Weimilia Wlacba . . složené. Z ei
lat. pel. od JM. JAXA SUDLECIUSA. Dedie.

Bobucbwalowi Berkowi z Dube a Katein man-
želoe atd. A—Aa. W Praze u Anny Uaiiiké

1020 w 12.

Pili.skniilo : Kn. Viktoriii Ailami Maní. Wer.še do-
bré pani. M. .lana (Miorina w rUniy es. uweilené.
Poiili-I; : \\ alky nejkruawiejší atd. 5 lístku. — llem
kn. Jakiilt Acanliiidi-íi : IMse (prosící za pokoj)
2 strofy.

1997. .lana Fera modlitby (Index).

1998. Modlilby (borliwé). které w ias wálek

aneb obležení od nepátel atd. konány b>ti

mají. — Nazad modlitby pro nejw. beilmany a

jitié spráwee wojenské. w Praze u D. Sedlan-

skébo 1019 w 12.

-n>8#3<in-
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0]>l>F.IiE:iVf PATE. ^
Od pemožení nekatolíku až do uwedení nm. jazyka we školy a kan-

celláe t. j. od roku 1620 až do roku 1774.

I.

§. 26. Politický síaw.

Ferdinand II panowání nastaupiw poslal (1619) echm po Adamu z Waklšteina

podání, kteréž Tliurn a Raupowský potlaili a w známost neuwedli. Nemoha tedy po do-

brém pokoj spsobiti, chopil se zbran. echy, Morawa a Rakaiisy, kdež se protestanti

množili, cítili hrzu wojny. Thurn na tom byl, aby Wídeu ztekl a Ferdinanda zajal,

a wšak Mansfeldu poraženému do ech ku pomoci spchali musil. Ferdinand po od-

tažení Thurna do hše jel a za císae wolen jest. Což tak mrzelo echy, že na snmu
uzaweli nepijíti jeho za krále, a sob zwolili Fridricha falckrab, hlawu jednoty pro-

testantské a zet krále anglického. Korunowán Fridrich od administrátora protestant-

ského consistorium : ale císa posílen jsa Maximilianem, wéwodau bavvorským, a Janem

Jiím, saským wolencem, z nichžto prwnímu hoení Falci slíbil, tomuto Lužici zasla-

wil, echy na Bílé hoe porazil (1620), naež Fridrich kwapn do Wratislawi utekl,

Maximilian pak do Prahy wtrhnul, a knížete Lichtenšteina místodržitelem králowstwí usta-

nowiw, do Bawor se odebral, kamž 1500 woz poklad a skwostností eských zawezti

kázal. Uitelé Karolinští, samí nekatolíci, we tech dnech z Prahy wypowzeni, z od-

bojné strany mnozí u radnice Staromstské stínáni, jiní na statcích trestáni, ^vyhnáni;

list majestátní zrušen, fary knžími katolickými osazeny, universita Jesuilm wrácena,

nekatolíci wšickni bez rozdílu ze zem wypowzeni. ftlnozí z nich na oko pi-cšli k ná-

boženstwí katolickému, ale 36000 rodin, mezi nimi 1088 panských a rytíských wysl-
howalo se do Prus, Brandenburku a do Sas, až i do Ameriky (Kwakerowé). Na prá-

zdná místa hrnuli se cizozemci, a znamenitau ást zem osadili, kdež na díle po dnes

bydlí. S wžc Teynské ponuknutím Jiího Fera, Jesuity, skrze studenty shozena (1623)

socha Jiího a kalich, místo nich pak poslawena socha Ferdinanda a obraz p. Marie.

Kosti Rokycanowy i Augustina Luciana, bisku[)a pod obojí, z hrobu wyíiaty a na hbi-

tow Teynském spáleny, arcibiskup za primasa králowstwí, a duchowní staw w zemský

staw powýšen s pedností ped panským a rytíským i mstským. Tímto Avykoenním

nekatolík wzbudil sob nowé nepiálely Ferdinand (1626). Král dánský s kníželem

Dolních Sas wpadli do zemí císaských, a wšak Tillým a Albrechtem z Waldšleina pe-
moženi. W Lubeku o pokoj smlauwáno, ku kterénuiž smlauwání Gustav Adolf, šwed-
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ský král, iiHiyw pipustéii (1628), mstil toho pohanní pomocí wolencw saského a

BiandcMibiirskélio, landhrabete hcsského a Jiných knížal (1030). Císai-šlí poraženi u

Lipska. Sasíci wpadli do Cech, s nimi mnozí ze sírany pod (djojí, klen' zniocniwše se

Kiirolína, nasadili luterských professor, jakož i farárfi a kazatel, a zahnali Jesuity.

eské boliatshvo a památky mnolié do Sas po Labi wozíno. Waldštein (1032) pod

\\vmínkami náelnictwí pi*ija\v, wojsko sebral, Sasy z Cech uypudil a u Lycowa, biíže

Lipska, s Gustavem se potkal. Gustav padl, ale Svvedowé snítezili. Nepodaení bit-

\\\, neauinnost wéwody, nepispni obleženému Reznu uwedlo ^^'aldšteina \v |)odeziení,

kteréž nepátelé jeho zveliili. Zabil Ave Clibé (1034). Ferdinand císaowic ujaw kom-

niando oswobodil ílezno, swítézil u Nordlingu nad Swody, tak že uleklý Sasic o pokoj

prt)sil. Dána jemu Lužice w léno (1035). K pokoji tomu Brandenburg- a jiná knížata

pislaupili. Ferdinand II umel (1637), a pochowán w Hradci Štýrském. Ferdinand lil

uládu naslaupil. Šwedowé pod Bannerem echy plenili. Leopold, císaw bratr, vvy-

hnal je sice wojskem rakauským a uherským, ale Torstensou císaské opt do Cech

zahnal (1642). Neancinnost nkterých roo-imentfi píina toho; proež Madlonský re-

oinuMit desálán w Rokycanech; Madlon a plukowník w Praze stali. Gallas pewzal kon)-

inando, ale nešastné; swržen (1643). Haceld u Jankoua (1045) poražený a zabily

Šucdnm opt echy otewel. Koniírsmark zradau Ernesta z Ottwalda Prahy (Malé Strany)

se zmocnil, bibliolheky a wše, co drahého nalezl, do Swed poslal; Starého ale nu^sta,

Jesuildu Plachým a méšfany bránného, když dobýwal, pišla zpráwa o pokoji (2 Li-

stop. 1048). Ferdinand napotom w Praze sídlil. On university obé w jednu spojil

(1054), a na památku šwedské wojny statui matky boží na námstí Staré Prahy po-

slawil. Sešel pak s toho swéta r. 1057. Leopold I již r. 1056 korunowaný, též na

císastwí dosedl w osnniáclém wéku (1658). Za jeho pauowání wojna s Turkem a Ii

wojny s Francauzi Avedeuy. Palii ÍVancauzšlí zapálili mnoho mést, i Prahu (1089).

Sedláci tištni od nkterých pánvv zbauili se; naež wydán robotní patent, kterým dni

robotní ustanoweni (1090). Mor pes 100000 lidu pohubil. Petr Weliký jeda z Dráž-

dan skrze Prahu do Wídn (1098) skuosln cestován od šlechty eské.

Josef I panowal od r. 1705. On echy k nmecké íši aužeji pipojil, zawázaw

se ke Avšem platm jiných wolencinv, a jen nkteré sob wymíniw swobody, zaež íše

echm ochranu ped wšelikými nepátely slíbila. Wojny, které Josef vvedl k dobrému

bratra swého za píinau koruny španlské, nedaly mu asu ku korunovvání. Umel

1711. Karel II (co císa VI) nuisil Španly pustili Filippu Ande^avvskému (Anjou) 1713.

Bojowal skrze Ewgena, savojského prince, šfasln proti Turkm (1717) a proti Spa-

nlúm (1720—5). Uinil pragmalickau sankcí t. j. smlauwu, dle které dcera jeho po

nm wládu naslaupiti mla bez pekážky (1720). echowé a ostatní zem jeho i moc-

náowé okolní ji pijali. Wywolivv sob za zet Františka z Lothringu (1736) umi-el,

a s ním rod Habspurský po mei wyhasl (1740). Za nho také byl mor w eské zemi

(od 22 Srpna 1714 až do 30 Bezna 171.5), kterým pes 20,000 lidu a na dwa milliony

howzího dobytka pošlo. Tím zem tak wyhubena byla, jakoby vvelikau wojnu pestála.

On se swau manželkau Christiuau dal se vv echách korunowati (1723), což se ped

tím nestalo již 07 let. Byl císa tichého ducha, píwtiwý a spravvedliwý mocná. Ma-

ria T/ire«/a proti pti n(!pátelm nástupu swého brániti pinucena. Pruský král (1741)

zisk 'W bilwu u Molwic we Slezšt, do ech wtrhnul ; Bawoi, Sasowé a Francauzi do-

byli Prahy, kdež wolenec baworský Karel za krále wyhlásiti se dal, a na to za císae

wolen a korunowán. Prušanu opt swítzilému u áslawi (1742) Theresia Slezsko

(krom Opawy a Tšína) i Kladsko postaupila, a pokoj s ním zawela, ku kterému

saský wolenec pistaupil. Francauzi z Prahy wyhnáni (1743), pak do Bawor stíháni,
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tak že wolenec baworský pruského krále o pomoc prositi musil. Tento opt do ccIi

(1744) wpadl, ale z Prahy i ze zem wypuzen. Karel YII umel, a nástupce jeho 31a-

ximilian pokoj uinil. František za císae wolen. S Prusy ješt jednau do ech vypad-

lými w Drážanech pokoj zjednán. Maria Theresia Židy (50,000 hlaw) z ech wyhnati

umínila, ale na píímluwu Holland a Englicanu toho neuinila. Po jedenácti létech no-

wá šestiletá wojna powstala mezi Francauzi a Eng-licany o meze. Prušané Englianm,

Rakausy Francauzm pomáhali (1756), a tak i w echách opt bojowáno. Praha (1757)

z ásti weliké od Prušan rozstílena. W Huberisburku pokoj uzawín. Arciwéwoda

Josef (1762) wolen za krále ímského, a po smrti Františka (1765) císaowání a spo-

luwládu w zemích rakauských nastaupil. Zwláštní paniátnosli toho asu jsau: (1766)

Uwedení rakauské míry a wáhy w echách, wedlé níž se w obecném žiwot posud

staroeská zachowala. W r. 1770 popisem (Conscriptio) lid seten a domy íslem zna-

menány. Nalezeno w Praze 77577 lidu obojího pohlavví; w celých echách 2,528.711

lidu, a sice mužského pohlawí 1,194.999, mezi nimiž k wojenské služb spíisobných

bylo 218277. Naetlo se pak 244 mst, 203 msteek, 11284 wesnic, 389135 dom
w tomto králowslwí. Neauroda dwauletá (1770—2) spsobila \v echách hlad a mor,

jímž 250000 osob zemelo. Pozdwižení sedlské pro robotu (1773) dalo píinu no-

wému patentu robotnímu (1775).

II.

§. 27. Oswicení.

a) Za Ferdinanda II (1620—1637).

Nekatolíci wypowzení zstawili pedkm našim wlast sice s strany náboženstwí

pokojnau, ale ostatek neslawnau, a z dewního bohatstwí a dobrého stawu jako wy-

zutau. Celý národ w krátkém 15 let asu pedlán a obrácen. W roce 1620 wyjma

nkteré pány a mnichy, ješt celé echy protestantské byly : pi smrti Ferd. II aspo
podlé zdání opt naskrze katolické. To obrácení, ku kterémuž mnoho pispl Arnošt

hrab z Harrachu, arcibiskup od 1623 do 1667, muž uený, a z mládi pola latinský,

pi-ipisowali sob jediné Jesuité. Když se tím jednau honosili u pítomnosti papeže,

ekl slowútný kapucín Valerianus Magnus, také podíl na obrácení eském mající: -Swalý

ote, dejte mi woják, jaké mli Jesuité, já Wám celý svvt na katolickau vvíru obrá-

tím." Zem wysthowáním nekatolík, a tidcetiletau wojnau zpuslla. Balbin, který se

diwí, že po tolikých wypowídáních, zábojích, autocích, plenních ješt wždy obywatel

nco zstalo, dokládá, že sedláci asto nemajíce potahu, sami k pluhu se zapi-ahali, a

že polonazí chodili tém chleba žebrajíce. Stawowé eští až do r. 1620 dlali zákony,

zawírali smlauwy se sausedními národy, ustanowowali dan, udlowali šlechtictwí. cho-

wali swé wlastní wojsko, wolili krále, neb aspo, když otec na syna korunu pi-enésti

chtl, o powolení tázáni a žádáni býwali. Wšecky tyto piednosti ztratili w tomto ase."

Wojenský duch cele utuchl. Cechovvé, bywše až potud smlí, neohrožení, ctižádostiví,

odwážní, nyní mužnosti, národní hrdosti a odwahy pozbyli. Utíkali ped Šwedy do

lesw jako owce, aneb se jim pošlapali dáwali. Tenkrát také echowé kroj swuj zm-
nili. Dotud nosili dlauhé brady, bíié iimce neb krajky okolo krku, krátké wlasy, krátké

plášt
,
pás okolo tla, široké kalhoty, jakož na starých obrazích widti ; pomalu ob-

lékli nynjší odw, a jako echy býti pestali. — Osuda asu nemálo uených mužw
zahrnula, bud na hrdle trestaných, jako Budowa, Harant a Jessenius, bud wyhnanslwím,

jako Stránský, Troilus, Borlioniiis. Partlic, Marlinius z Dražowa a jiní umním i wtipem

16
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u viiikajíií. Jak wysoko echowé za Ma.ximiliana a UutloHa we vvédácli a umách wy-

slaupili, lak hluboko nyní padli. Polccl nenašel nižádiiélio iieného, kferýby se byl'

M lonilo ase Avýlenýin iiinil. Dne 30 Dubna 1022 rozkázal Adam Waldšlein, uej-

wvšši purkrabé, Karolín zapeetili a wšecky uýsadní lisly ke dskám králowským pi-

nesli. Na poruení papeže zaslaweny jsau wšecky promoci k duslojeiislwím akade-

mickým. Karolin osazen mislry kalolickýnii, a zuslal njaký cas oddlen od školy Fer-

dinandsktS až do spojení obau universit za Ferd. III. W tom ase Jcsuilé nejwyššího

slupne sláwy w echách dokrocili. Nejwlší cásl škol w králowstwí sprawowána jimi

a jinými zákonníky, kdež krom spalné laliny niemu neueno. Jisto , že Jesuité mli

mezi sebau uené muže *), ale oni žákm swým jen jako skoepinu podáwali, zrno

sob zuslawnjíce. ímž nad jiné nniichy sikwli se mohli. Chodili od msta k mstu

jako missionái, pobírali lidu knihy, a pobrané pálili. Odtud staroeská kniha a ídká

kniha jedno znamená. Oni jjamátku pedešlé wzdlauosli skoro cele zahladili, udáwa-

jíce, že pied nimi samá newdomost panowala. Censura, která po smrti Ferd. I njaký

as ulewila, nyní tím wíce zostena. Balbin
,
(sám Jesuita) swau Epilome sedmkrát

k posauzení pedložiti nuisil, a co o literatue eské sepsal, teprwé po zrušení jejich

ádu tištno býti snu''lo. O bohoslowí ješt nejwíce peowáno. Scminarium sw. Wác-

slawa, založené w XVI století skrze Jana Popela z Lobkovic, za sto let wychowalo

sedm tisíc žák z 57 rozliných národ. Nejprwé slaulo dm chudých, potom od Ferd.

II. který pro 20 žáku fundací pidal, seminá sw. NYácslawa od patrona nustního jme-

nována. R. 1G85 wychowanci jeho za prowozenau hru pod jménem sw, Wácslaw, od

císae Leopolda I poctni jsau tím, aby prwní wždy filosofie mistr, kdyby nebyl od

slawu, šlechtictwí a lauro dosáhl. Jiný dm wychowací byl konvikt sw. Barloloinj<>.

Ten nejprwé skrowný, slowútným uinn jest skrze papeže Urbana VIII, který dal tam

chowati na swé autraty 20 jinochu z rozdílných sausedních národ, mezi nimi osm do-

mácích; Ferd. II pidal jiné k nim, po nm nazwané Ferdinandské fundace pro budaucí

(iuchowní. Seminarium arcibiskupské založeno od arcibiskupa. Tomu Adalb. z Harrachu

r. 1()31 kaupil dum cKrálw dwr); dáni jsau lani uitelé hiberíiáci, a od papeže po-

twrzeni, i swobody akademie Ilímské jim udleny. Zde ueno wšecko umní k nábo-

ženstwí potebné, i práwo biskupské (juris pontificii disciplina) a mlo též swau wlaslní

tiskárnu od arcib. Ilarracha. Zwlášlní seminaria i jinde byla, jako na Strahow od

Kašp. Oueslenberka opata založené, kdež se mládež k ádu tomu piprawowala. Dvva

praemonstráci lam z Nízozem powoláni : Norbert Swertius, Frant. Lammeter, básnictwí

professor. Starý špitál od r. 1320 pod jménem Šimona a Judy u Wltawy dán jest mi-

losrdným bratím (1620j, a dowolena jim sbírka po zemi. Mezi uené toho wku ná-

leží Jesuita GrefTorius a S. Vincentio, Nizozemec, od Ferd. II powolaný, kterýž mathe-

nialice nuioho let uil. Zemelí tolio wku jsau : Adam z Šternberka Cf I623j nejw.

sudí zemský, potom purkrabí, rytí zlatého rauna, muž katolíkm a kališníkm wážený,

wyborný eský eník. M. Jan Ctibor Kotwa (f 1637), probošt Litomický, jejž P-
šina we Pliosj)lioro sir. 591 nazýwá eským Ciceronem. Jakob Pontanus Jesuita (nar.

1542 i 1G2()), latinský básník, historik a bohomluwec, Campianw žák, odiw uenosti.

Jelio uedlník byl Malthaeus Radenus w Bawoíích, toho oi)l Jakob Bidermann, kterýž

umní pkné wštípil Janu Lupiowi, professoru enictwí po mnohá léta w Praze;, nu;zi

j.;ho2 školáky Bohuslaw Balbin nejobzwláštnjší, s kterým (f 1688) pknjší doba li-

*J h(l)/. rúsa Vr.rd. II r. 162« s.- sw;in nianži-Ikau kollej Je.suilskau naw.šthvil, piníláii byl u 30 ja-

zycírh
, piíí-ini Tobiáše Arnolda (Morawan f 164.')) .slezským jazykem reínijícílio nade w.šerky

poiliwálil.
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teratury latinské vv echách w té period se skonila. Chiistophorus Crincsius (f 1629)

w orientálních jazycích zhí-hlý, Jan ernovicius a Lyheo Monie (f po 1625) poéla

latinský ; Zacharias Theobaldus (f 1627) bohoniliiwec, historik a pírody zpytatel. Da-
niel Basilius de Deutschenberg (z Lipy rodilý 1585 f 1628) poéla, astronom a píro-
dowédec, Wácslaw PantaI)o Kirwilzer (f 1626) mafheinalik, Theodor Krallius (f 1633)

bohomhnvec.

b) Za Ferdinanda IJI (1637—1657).

W tomto (^ase konené opét o to pecowáno, aby se umní do ech zase uwedlo.

Ferdinand III hned pi nastaupení swém Jesuitm Karolinské školy odal. Již w r.

1638 ustanowil JindiMcha Libšfeinského z Kolowral, nejwyš. sudího, s nkterými raddanii

od appellací za kommissae we wcech universifských, kterýmž rektor Jesuitský Jií Me-
ridies Karolín odewzdal se wším pí-íshišenstwím, zanechaw sob dowolení uiti boho-
slovví a filosofii. Císa ustanowil Fridricha z Talenberka za ochránce wysoké školy

Karolinské, a dal jemu moc professory w lékastwí a w práwích jmenowati, a dslo-
jenstwí akademické udlowafi. Dowolení ale papežské, kteréž arcibiskup Pražský ne-

dáwno byl na papeži wymohl. twoiti doktory filosofie a theologie we swém dom du-

chowním, císa zrušil (1640). Ponwadž se pak Jesuité obáwali, žeby po ase nkteí
nekatolití professoi w Karolín usaditi se mohli, obdrželi to na císai (1650), aby

každý professor ped dosednutím na uitelskau stolici písahu složiti musel, že panna

Maria híchem prwopoátením poškwrnna nebyla; kterýž zákon Josef II (1782) wy-
zdwihl. Byly tedy jakoby dw university, Karolínská a Jesuitská, kteréž pro uwarowáuí

zlých následk w jednu spojeno (1653, 17 Listop.) pod jménem university Karloferdi-

nandské, jakož se po dnes nachází. Té doby následující uení mužowé s sw-tem se

rozlauili: Ferdinand z Kolowrat S. J. (f 1639) bohomluwec 5 Kašpar Oiiestenberg.

opat Strahowský, bohom. (f 1640); Wojtch Chanowský S. J. (f 1645), uil slowesným

umním, hebrejštin a niathem. psal latin a esky; Jií Francisci (•}- 1645) Jesuita

w slowesném umní znamenitý ; Jan Lalemandet z Besauí^onu rodilý, paulán, (f w Praze

1647), theol. a filos. Ondej Stredonius, historik (f 1651); Pawel Stránský, syndik

w Litomicích, roz. w Zapích 1582 f 1657, historik eských jádro, psal lat. Respu-

blica bojema ; Jií Schwertfer poeta latinský S. J. (f 1654); Caramuel z Lobkowic,

viká arcibiskupa hrabte z Harrachu, benediktin Monserratských opat, w Madrit ro-

zen, ale pwodem a bytem ech, jako samolet w Ewrop swítil se welikým wtipem a

rozumem, a za diw držán. W malhematice již z mládi neobyejn zbhlý, básní, la-

tinských weršw sto za hodinu dláwal, uml mnoho jazyk, i chineský. (w. Proch.

Lib. Art. 372). Biskupstwí Litomické založeno w r. 1655. Za toho císae prwní se-

tení duší w echách (1651) uinno z ohledu na reformací (w. Mat. z. Stát. B. 1 H.).

1655 založen klášter Ursulinek (Woršilinek) w Praze skrze hrabnku Lambua, roz.

hrab, z Bubna; tu díwky každého stawu wyuují se ženským pracem a tení, psaní,

potm i náboženstwí. Hudba získala po 301eté wojn zwelebením obadu kostelního,

kdež zpwu a choru užíwáno. Tu se wycwiili hudebiuci, bráni potom do kaplí dwoi-

ských ald. Na Moraw od r. 1642 poínají se nowé dsky zeinské, jdaucí až do na-

šeho wkii.

(•) Za Leopolda 1 (1657—1705).

Za panowání Leopolda I založeno nowé biskupstwí w Hradci Králowé (1665). Od

sprawení Karloferdinandské university poaly se opt wdy a umy w echách rozwí-

jeti. Nejwíce wlastenská historie wzdláwána, w kteréž wšecky zatemnil Bohuslaw
16 '^
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Balbin. C'»ai'- ^^' Hradci Králowé 1G21 f 1688), Jesuita, jehož we spsobii psaní, dii-

kladnosli a hojnosti dejw nižádný posud ech nedoslild. W sedmém roce wku swého

již po tikrále HájkoAvu kroniku byl peetl. Powésli o diwech, které nacházejí se

\\ jeho spisech, jsau wýrostky onoho wéku, a ne ducha jeho, anoby bez nich spisowé

jeho ledwa byli smli tišléni býti. Tomáš Pšina z echorodu (f 1680) pi-ítel Balbinfiw.

Oba pracowali w liistorii eské bez záwisti a wády. 3Iéné znamenití jsau Jií Crnoer

S. J. (f 16T1), Maximilian z Schleinic, biskup Lilomérický (f 1675), 3Ialaus BoleUický

(Ý 1690), Alois Hackenschmied, praemonst. (f 1683), Wácsl. erwenka a dlauhowký

Florian Hanunerschmied (•{- 1737) ald. — W malhematice slynuli Balthasar Conradiis

If 1660) S. J. \v jazycích mnohých zbhlý, a av ieliné tak uelice, že, co uitel jeli(»

latin pednášel, on to i-ecky w rychlosti napisowal. Georgius Bohm (f 1666), Alber-

tus Curtius (f 1671) Invzdáí-, Jan Klein Cf 1683). Valentinus Slansel (-,'- po 169-1).

Jan Czimernian (1701), Avšichni Jesuité. Filosolii nechwalno i)i*iponicnauti, školní lapa-

woslí, a pechylralými uýmry a rozdíly naplnénau. Zde známi byli: Hieronym z Hirn-

heimu, opat Strahouský (f 1679), Jiií Weis S. J. (f 1687). Ondej Fronim z Braii-

denburku pišlý, lilosof a theolojj (f 1683). W lékaislwí znamenitý byl Maicus Marci

a Kronland (n. 1.595 f 1665), o nmž uedlník, nástupce a chwalitel jeho Jakub Do-

bi'enský prawí, že byl ki-esfanský Euclides , eský Plato a Pražský Hippokrates, akoli

též we fdosofii podiwností nepodobných a prorokowání h\vezdái"ského se newyslríhal.

W práwích zbhlí byli : Chrislof Kyblin z Waífenburku (kwell 1663 — 9), Jan Pro-

skowský z Krohcnšteina (f 1668), Jan Schambooen (f 1696) a Jan z Weing-arten (f

1701). Bohomliiwci : Alois Reichard, Mora>van S. J. (f 1681), Christian Augustin Pfalz

z Ostic, Lužian, kanovník (t 1702). W slowesných umních: Henr. Korn (f 1676).

Jan Widmann (1671), Melichar Guttwirt, lahodný básník lat. (f 1705) ^^šickni Jesuité.

Malíi wýborní toho wku jsau : Karel Skrela w echách (f 1674 pochowán w kostele

u sw. Hawla w Praze), Antonín Lubinský w Morawe. Wácslaw Hollar, Pražan, pkn
ryl na mdi (ý 1677). — Diwadlo w echách i té doby milovvníky mlo. W r. 1685

prowodili wychowanci semináie u sw. Wácslawa hru Sw. Wácslaw ped Leop. I (w.

st. 242). Pozdji (r. 1690) pijel wlaský frašká na káe do Prahy, a jsa hospodau na Malé

stran u erného Lwa, rok se tu zdržel a mnoho penz získal. S ním pustil se w zá-

wod jeden Nmec u zlaté Hwzdy na Starém mst, jej z Prahy wytiskl, a za ti-i léta

zbohatl. Potom brzo INmci, brzo Wlachowé polulowali se na 30 let s komediemi swý-

mi, až i echowé wystaupili. Pro nesnadnost zaraziti diwadelní spolek prowozowali

liry lautkami nebo panáky, wbec tatrmánky (z nm. Theatermánnchen) neb taytrlíky

(jakoby thealrlíky) pomocí drát a nitek pohybowanými na spsob žiwých osob. Bez

šaška, jenž se pimprle nazýwal, ani smutnohra neodbyla. Onde a onde nkdy i prawá

komedie prowozena; tak se stalo r. 1700 w Kutné lioie i)ed hawiským domem o bo-

žím tle (w. Jandyl Gram. sir. 62), ale pimprle hluboko pes druhau polowici XVIII

století se udrželo, a leprwé wzniknutím nowého diwadla eského cele zmizelo. — ím
sl(deli wíce se nakloowalo , tím nedbak\J! wzdláwáno umní. Zmizely Musy z mst
nejwíce již tehdáž, když ctitelé jejich se wysthowali; we wlších pedce ponkud za-

chowány, dílem od Jesuit, dílem od katolík ješt w pedešlých školách wyuených.
Jesuité od Campiana zachowali istotu slohu latinského až po Balbina. potom jak w e-
chách, lak w Moraw od prawé cesty se uchýlili, zanedbáwajíce pkné unu''ni a wzory
starých Rek a Latiník. Wycházely knihy latinské, které cil krásy wíce urážely nežli

kochaly. Hledáno nowoly; ei a básn ne podlé citu a rozumu, ale podlé práce a

trudu sauzeny. Neobyejná slowa, zatmlé mluwení spsoby, ostrého wtipu smšné
ukazowání. jinde opt ei newázanost a jakoby ke zpwu a k tanci uprawenost schwaln
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liledáiiy. Nebyla po cliiili hisloric .sloh |)lynný a jasný t-lilející, nebo báse na wzor

starých složená, anobrž chvvaloreci, plné chylrých domyslu na spsob nápis, w fllau-

hých a krátkých werších skládané. Pišla ta nákaza z Itálie k Jesuitm eským, a

skrze n vvbec rozšíena trwala až do as Marie Theresie. Mezi latinské spisovatele

toho wéku náleží Knittelius (f 1702). R. 1659 založeny stawowské školy, w nichž

ueno jezditi, šennowati, tancowati. W r. 1704 Mariin Norbert Šimon, starší kanownik

w Budšín založil w Praze Wendické seminarium pro Lužiany, kteréž posud trwá,

toliko že wyuenci jeho w cis. rak. zemích za faráe uslanoweni býti nemohau.

dj Za Josefa I (1705— 1711), a za Karla II (1711— 1740).

Za tchto panowník eská zem mocnti opt poínala. Šlechta eská byla bo-

hatá. Pi korunowání Karla (1723) wezlo se panstvvo naše na tisíci wozích o šesti

koních u vvelikém blesku a skwostnosti. Obchod kwetl. U Lowosic 20 i 30 lodí sas-

kých stávvalo, kupujících eské obilí, owoce, wíno atd. Pole piln wzdláwána , lesy

plny zwi. Umlec i emeslník ml wýdlek. W r. 1718 dm nemocných u Alžb-

tinek založen; císa Karel (1720) zaplatil autraty stavvení jich domu. — Národní pa-

mátnost, která echy nad míru zanímala, jest, že Innocentius XIII 7 erwna 1721 na

piinní J. C. M. Karla i Alžbty est weejnau Janu z Nepomuku, která se jemu na

4tý vvk wbec od lidu prokazowala, potwrdil, a Benedikt XIII jej 10 Bezna 1729 za

s\v. wyhlásil. — Na poátku XVIII století pokažení chuti wždy ješt rostlo. Místo Ci-

ceronowých list we školách jsau teny epistolae Caroli Kolczawae (1709), onm
w prawd wcí i slohem naproti elící. Kteréž bezchutenstwí na eskau literaturu

w plné míe psobilo. Na píklad toho uwodíme zaálek kázaní na nowý rok, od Bí-

lowského (1724). Prpowd jeho jest: „Nazwáno jméno jeho Ježíš." Pístup násle-

duje tento : „Requiem aeternam dona ei Domine. Odpoinutí wné dej mu (t. roku

pedešlému) Pane, a swtlo wné svv jemu. Requiescat in páce, a odpoíwá w po-

koji se wšemi swými zemelými rok 1722hý, rok starý, jenž dnes asi ped desíti ho-

dinami, práw in punclo o pl noci poslední konec wzal: cursum consummavit ! Kdožby

se nadál, že tak náhle ume atd." Potom chwálí dále ten rok, že p. boha nerozhn-

wal, ale dokládá, že newí, zdaliž mu kdo rozhešení dal, a zdali poslední pomazání do-

stal atd. Obsah toho kázaní jest: „W tom jménu Ježíš dosti lékastwí.'' Nemyslí on

wšak, jakžby se kdo domníwati mohl, mrawného lékastwí duše, ale we wlastním smyslu

lékastwí proti rán šípowé, proti hlizám, moru atd. — Filosofie též we smutném stawu

se nacházela. eholníci, uitelé její, jestliže koho we swém ádu mudrce mli, jeho

následowali, pi-isahajíce w slowa jeho. Neptáno, co prawda w té neb oné wci, anobrž

co o ní sw. Tomáš Aquinský, Suarezius, Scotus wynesl. AVycházely weliké knihy k wy-

swtlení nebo radji k zatemnní jejich prpowdí. Jen nkteí píjemnjšími nkdy

wcmi se zanášeli ( k. p. Bernard Raschdorf S. J. w knize : anima corporis philoso-

phici, naturae artis et morm spiritu animata 1722 w Praze). Jiní spsobem starých

sofistu pro wc a proti wci íé samé mudrowali (k. p. Jo. Car. a Waldštein philoso-

phia scholastica 1726). — W bohoslowí jako jinde w Ewrop toho wku, tak u nás

dáwáno wíce wíry Suarcziu, Tomáši Aquinskému, Skotowi, než Kristowu uení, než

staré církwe ustanowením, sw. otc wýkladm, nálezm snmw církewních, proež roz-

dílní byli wdcowé, rozdílné sekly, mnohomluwné a swárliwé hádky w akademiích, we

školách, w chrámích. O malikosti mnoho kiku. Skaumáno wci, jichž wdní ne-

možné anebo neužitené jest, jako: W koliku hodin bude poslední saud, a jak dlaiiho

trwati bude? jestli andlé w nebi také slawí swátck božího tla? atd. Uení we w-
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cech k boliomliiwofhví nálcžjiciVh lolio >v{'kii: Jan Jiií Stiodowsky. Morawan *) Bc-

niffiuLs Siciirousky, au^uslinian (roz. na Zbirowé 1675 f 1737), Žid Dawid Ben Abra-

liam 0|)|)nliiMmor Ct 1737) w hebrrjštiii wýlecný. Zaslaužilým neloliko wiibec ale

zwlášt o boboslowí inrawiié uinil se toho asu Frant. Ant. hrab. z Sporku im\r.

w Hemanoméstci 16(52 f 1738), který mnohé neniceké i eské knihy tlaili dal. On

r. 1680 putowal po Ewrope, a kde co dobrého nalezl, to do swé wlasti uwésti snažen

byl. Založil tri knihowny bohaté nadané w Praze, w Lysé, w Kukusu. Cokoli nábož-

ného a nirawného >ve franeauzských knihách našel, to nmecky pieložil a wydal, w emž
nni dwe dcery jeho pouiiihaly. Tiskárnu ml w Lysé, a knihy lidu darem dáual, což

mu owšem weliké pronásledovvání wzbudilo (w. Puchm. básn 1798. Abbild. b. u. ni.

Gelehrten H. 116). — Jediní malhemalikowé a práwníci zachowali se \ve swé nne a

chwále staré. ]\Iathemalikowé znanuMiiljši byli: Zikm. Ferd. Ilartmann (f 1701), Jan

Hanke Ct 1713) oba S. J. Augustinus Thom. a S. Josepho, piarista, Morawan (naroz.

16-16 t po 1716), který we wclikém stái-í rozivsil úlohu sobe danau od Leibnice

(l)\ -|- 1 = yy . .), Ferd. Ernest hrab Herber.slcin, pi-LMlslawený saudu appcllací; Jakub

Kresa, Morawan (f 1715), Chris. Heinrich (f 1715), Kašpar Flieger, Vilus Schelíer (t

1717), Georgius Thomas S. J. Bernard Gruber, cislerciák, Jan Ferd. Schor a j. Bylf

toho wku obyej mezi mathemaliky dáwali a posílati sob úlohy wšeliké, jako inil

Leibnic Augustinu, též Herberšlein, Hartmann a lýž Augustin. — W práwích slowúfní

byli: Wácsl. Neumann z Biichholce, jejž Karel VI, zamysliw (1738) nowé práwo zem-

ské pro echy wydati, mezi muže k tomu wywolené pojal. Nechwáln týž práwník

poínal sob proti hrabti z Sporku (nar. 1670 f 1743). Jan Ad. Besnecker, Hein. Pet.

Broichhausen, Zach. Jos. Am-Ende, Fr. Ferd. Schwarlz de Lauro, Mik. Ign. Konigsmann.

Lékai sem náležející jsau : Jan Fr. Lów z Erisfeldu Ct 1'725), Alexander Schamský,

Morawan, (f 1715); Florian Hammerschmied, historik, až do té periody zasáhl (f 1737).

Malírstwí w hrabti Sporku nejwtší lehdáž podporu mlo ; on pohádal hojným odpla-

cowáním umlce, jakož byli: Mathias Braun de Braun (z Tyrol) f 1738, Pelr Brandel

t 1739; Jan Kupecký f 1740. Obrazník Jan Ferd. Prokof (nar. w Praze 1688, f 1731)

zstawil mnohé sochy kamenné k. p. na most (^w. Abbild. bohm. u. m. Gel. IL). Spork

z Paíže nowe tenkráte nalezené Irauby lesní (Waldhorn) do Cech pinesl, a dwa ze

swých lidí na n wyuiti dal. — Týž hrab opery a diwadelní hry weejné, kterými

se potud jen školští uení wyráželi, z Itálie do ech pislhowal. R. 1723 pi korii-

nowání Karla VI w Praze dána opera pod šírým nebem, pi které 100 zpwák a 200

Inidcbník z celé Ewropy se nailiiizelo. Diwadlo sprawowal Bibiena, hudbu Fux wrchní

c. k. kapelmistr, rozený ech. Prowozowány od té doby wšeliké opery w kollegiích,

seminái'ích a klášteích : oratoria w chránnch. Jesuité latinské hry skrze studenty ped-

slawowali, majíce zwlášiní k lomu llnialr w kolleji Klementinské, tu kde nyní fysika

86 pednáší. VV r. 1768 komoedie pi latinských školách prowoditi zapowzeno. I e-
ské he nco pízniwjší bylo XVIII století, akoli ona neprawau ceslau kráela. Tu

bylo \>iilti hry: Umuení pán, Genowelii, tii krále, Alehizinu, Bruncwíka a p. s mnohým
odporem prawd básnické. Pilát, na píklad, wystaupil s kížkem na prsau, na dkaz
swé dstojnosti: tu Ježíš jako Františkán obleený modlil se w Getsemane na rženci;

tu erti se Židy na pilno mli ald. Ov. hist. diwadla J. Hýbla 1816). W nkterých

r.pw'>hrách / tehdejšího asu nalezli jadrnau a líbeznau hudbu; jediný wážený zstatek

•) Roz. 1679, umel co farúr w PhwíowícícIi ii Prowa 1713. Psal iíiliné pojoíliiání o pednostorh

jiiz)ka slowaii.-ktho wc .'ipisii Mcrciirius Moraviae Oloni. 1705, kdež uiilcnost, polcbnost, rozbí-

fenost a bohatost jeho wynáší.
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lé doby. — VV r. 1729 I Ledna prohlášeno po ecliáeh pozdrawení : -Pocliwálen lnul

Ježíš Kristus." Morawa pijala je hned r. 1728, když je Benedikt XIII nai-ídil. W r.

1732 stalo se korunowárií obrazu Mariánského na Sw. Hoie nad Pi-íbramí. — Dsky zem-
ské staré wMoravvé, že písmo staré ísti neumli, pepsány a schovvány jsau C1727).

e) Za Marie Theresie (1740— 1774).

Postupem toho století wšecka umní w echách a Moraw lepší twárnosti nabý-

wati poala. Aíaria Theresia ubec školy opravvili umínila. Již r. 1745 Jan Ant. Scrinci

(nar. 1697 f 1773) prof. lékarstwí, který byl Nmce i Wlachy prošel, welikau pro-

mnu na universit spsobil, uciw swé umní dle Boerhawowých základ, a pocaw utMli

fysice zkušebné a chymii. On prowozowal zkaušení swá wecjn, maje mezi diwáky

šlechtu wysokau, ano jednau i císaie Františka s Marií Thercsií. Za nho založena

matheniatická komora, z níž povvstal fysikalní kabinet 1752 od ftlar. Theresie zlepšený

a nadaný. Druhá hvvzda lepšího uení byl Josef Steplink S. J. (nar. w ezn 1716

f 1778J, který mathematice a zkaumání pírody celý se obtoual. Z jeho školy \\\š\i

uení muži Jan Wendlingen (nar. 1715 f po 1786), napotom uitel mathemaliky w Ma-
drit (1753), odkudž se pozdji do swé wlasti nawrátil, a w Líbšicích žiwot dokonal;

Jakub Heinisch (f 1771) téhož umní uitel w Praze, pak filosofie a slowesných umní
editel w Olomauci; Kašpar Sagner (f 1781), který filosofii pro školy podlé nauky

Newtonowy sepsal ; Jan Korber (f 1762), Štpán Schmidt (f 1783), Josef Bergmann

(kw. 1765 f po 1786), onen w Olomauci, tento w Praze mathematiky uitel, a oba

spisovvatelé; Siekerzinský, Bohomelecz a Szebrowský, Jesuité polští, kteí umní ma-
thematické a lepší filosofii na zkaumání pírody založenau, z Prahy do swé wlasti pi-

nesli a j. m. W r. 1753 zídila Mar. Theresia direktory fakult, mezi nimiž w Praze

Steplink nejznamenitjší, ten aui-ad až do swé smrti 1778 sprawowal. On filosofii Grem-
nerowu, poslední dle Aristotela školní knihu, wyhostil, a Sagnerowu dle Wolfa a New-
tona složenau uwedl, sám nuiohé ástky w ní wyhotowiw (k. p. de motu). Znamením

wzrostajícího oswícení jest i to, že (1755) zapowzeno snáe loterní tisknauti, nebo

dowážeti z ciziny, což i pozdji (1801) oplowáno. Psobením Ign. z Borna (1769)

zaražen jest uený spolek , w jehož msíních schzkách uená pojednání z mathema-

tiky, fysiky a nkdy i metafysiky ítána pod spráwau Steplinkowau. Tak powstaly

mnohé spisy, zwlášt od nho a od Jos. Tesánka, o umní a malhematiku zaslaužilé.

To též dalo se na Moraw, kdež ítajícímu Ignáci Franciowi S. J. asto weliká po-

chwala dána. W roce 1771 direktorát theologický a filosofický Jesuitm wzat, a toliko

mathem. a fysiky Steplinkowi ponechán; od kteréž doby spolek uený pestal, ale po-

jednání po rznu wydáwána, jako od Ant. BoUa, Jana Polanského, Cosiny Schmalfusa

a Pelra Chládka. W r. 1747 založen ústaw englických panen hrabnkau Karolinau

z Asseburka ; názwení od Anglicky Marie de Ward sem z Anglian skrze pronásledo-

wání katolík uleklé, a prwní toho istawu píiny. W r. 1783 peložen do kláštera

karmelitánek. Zde 14 díwek ze šlechty a mšlanstwa se wychowáwá a škola drží nyní

pro 291 díwek. Téhož r. 1747 zaala se w Praze pjowna nebo zástawní auad, za-

ložena pedárna, jakožto trestní weejný ústaw. W r. 1751 zaato silnice poštowské

náležité dlali, a slaupowé na míli neb 4000 wíd. sáh od sebe stawni. W r. 1753

loterie od Neapolitana jménem Caíaldi w echách založena, kterauž Josef U (r. 1787)

Wlachm pewzaw do cis. komory wtlil. R. 1754 Mar. Theresie založila ústaw [)ro

šlechtiny, w kterém podlé stawu swého až do zaopatení wychowany a ueny byli

mohly, K tomu ást hradu Pražského postaupcna, kdež pes tidcet dám pohodln by-

dliti mže. Ziloženy jsau ústawy k opatení wdow a sirotku : mediciíiské lakiilly
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w Pražské univcr. 1761, jenž opravven jest 1811 ; druhý podobný juridické fakulty 1765.

W r. 177'2 s>vátky nkteré zrušeny. R. 1773 w Praze založ(,'ní chudých a na sirobu

narozených dílek poátek wzalo w Petrské ulici, odkudž (17«()) peneseno do nowe

zi-ízeného sirotího domu u sw. J. Kititele, kdež posud jest. W r. 1752 duchowní

otcow pobožných škol, nebo piari.sté, osadili se w Praze, kaupiwše w Celetné ulici

dm, posud piarislskýni nazýwaný, odkudž na Nowé niesto do nynjšího se piestho-

wali 1700. Rozmáhající se na ujmu sediského a mstského slawu klášterníky obojího

pohlawí na jistý poet uwedeno, totiž aby co jich toho r. 1765 bylo, tolik zstalo, a

wíce i)iijínuino nebylo, krom Jesuitu a |)iarist Avyuowání ndádeže oddaných ; až pak

konen i Jesuité (^1773) od Klementa XIV wyzdwiženi byli, majíce tehdáž 1130 osob

w echách a Moraw w 20 kollejích a 9 residencích, a statku pres 8 million w cen.

Tu již promny \\e školách walem šly, pi emž \v)|'borný van Svvieten weliké zásluhy

ml. Již 1771 rozkázáno, aby ze solních dchodw 1500 zl. k ustanowení aneb lep-

šímu nadání uitel školních obráceno bylo, a r. 1773 jmní Jesuitu na wychowání

>vul(('c ureno, s ohlášením nejwyššího aumyslu, aby každý poddaný podlé stawu a po-

zvolání swého wyuowán byl, schopní uitelé wšude dosazowáni a piprawowáni byli,

aby se školy na jeden spiisob zindily, konen w pozemských školách, aby mimo ná-

boženství také známosti lení, psaní a poítání až po dlení sprosté, w mstských ško-

lách ale umní k ivmeslum a umám potebného mládež lépeji než potud nabýwala.

Proež we školách muiiicii)alních mst aby ueno bylo ki-esf. náboženstwí, powinnosti

louka i kesana, nco z biblické historie, dále tení a psaní a to s ohledem na

pknost, také nco z nmecké mluwnice, poítástwí, historická známost um a wed,

nco z wlastenských letopis a z nowjšího zempisu, vv hUnvních mstech nadto ješt

skládání wšelikých list a písem užitených (dworský dekr. od 9 íjna 1773 a 12 Února

1774). ]Va to we školním ádu od 6 Pros. 1774 ustanowcny jsau trojí školy nmecké

:

normální neb prawidelné, které za prawidlo jiným slaužili mají, takovvá jen w Praze

jediná jest; hlawní školy we wtších mstech a klášteích, kde pi-íležilost k tomu jest,

w každém kraji aspo jedna
;

posléze obecní neb triviální školy w malých mstech,

mstekách a wesnicech, kde farní neb filiální kostel jest. — W gymnasiích též oprawa

stala se, a wydány nkteré poátení knihy pro pauhé Cechy.

Známost a historie pírody a dje vvlastenské zamstnávaly nyní nuiohé uené,

jichžto spisowé i od cizozemc chwaln pijati. Wydáwala je spolenost mající na ele
l^uúce Borna, rytíe ueného, a audy ueností wbec známé, jako Jo. Thad. Peithnera

a j. — Hospodáská spolenost w Praze powstala r. 1709 na poruení králowé, (od

r. 1767) we kteréž také Sleplink nejwíce slynul. Mezi zpytatele pírody zwlášl toho

wku mimo dotené náleží léka Jan Bohacz (nar. 1724 w Praze f 1768), len

spoleností Florentské, Londonské a baworské, kterýž prošel Nmce a Itálii, a spisowal

swé nálezy latinsky a nmecky. Prokop Diwiš, ádu praemonstratského, (nar. w Žam-
bcrce 1096 f 1765) nalezl hromowod (r. 1754) týmž asem jako Franklin, jeden o dru-

hem newda, W miilhenuilice slawní byli Jan Klein S. J. (z Kamenice roz. 1684, f
1702) Jan Tomasini de Concordia, Pražan (1724 f 1765), pozdji J. Tesánek f 1788
a Staiiislaw Wydra. R. 1720 založil hwzdárnu w kolleji rektor Jos. Fr. Rctz, ale

l< prwe 1748 J. Sleplink ji zi-ídil, davv sám 4000 zl. a od Stawu pijaw 400 zl. na po-

Iebn*' nástroje. R. 1751 prwní hwzdáská pozorowání inna. Z léka jmenujeme
wýborného J. Thad. Klinkoše, (nar. 1734 w Praze f 1778) spisowalelc lat. a nm. Na
slowo wzíili též byli JiMi Hynek z Maiersbachu J. C. M. radda a žiwolní léka (1749),
Wdhelm Mac-Neven, Dawid Becher, Jos. Mikan, W. J. Langschwcrt, Ign. Ruth, J. Zausch-
ner, Jiií Procházka, Jos. Pleni. Práwní uení na rozkaz Marie Ther. 1754 zlepšeno,
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kanownické od písadk íiiiskýcli cízeno, J. Lothar Schrodl sepsal iiislilutiones juris

canonici, tenkráte chtiwe ítané; podobn uinil Štp. Rautenstrauch, prof. w akademii

Pražské a Wídeské. Mezi proessory práw jméno méli Ferd. Woldiicti, Jos, Schusler,

,Ios. rytí z Riegeru, kterýž mezi jinými spisy wydal materialie k statistice eské n-
meckým jazykem. W bohoslowí opravvu initi ziistaweno Jesuitm, a že ti wáliali, pi-

puštno i jiné eholníky (1759) k uení této wdy. Zrušením i-ádu Jesuitského pi*e-

kážky opravvení toho najednau pestaly, a tak bohoslowí , w emž Rautenstrauch we-

likau zásluhu ml, uwedeno na pravvau cestu, na známost písma a sw. otc, dje cír-

kewní a pastýské powinnosti. Porueno též wydání nowé písem sw. nmeckým a

eským jazykem, kteréž poslední podnikli Fortunat Durich a Fr. Procházka s ohledem

na pwodní text; ale wydali tcprvvé r. 1778— 1780. Ostatní znamenitjší bohomluwci,

jichžto smrt w tuto dobu padá, jsau : Thad. Schwaiger (f 1743) praemonstrák; Mag-

noaldus Ziegelbauer, rodem Švváb, benediktin (f 1750), Jan Tom. Berghauer z Chebu

rod. (t 1760), dkan na Wyšehrad
,
psal lat. a nm. Bonaventura Pitter, benediktin

(nar. w Tebechowicích 1708 f 1764), Oliver Legipont, benediktin (rodem ze Soyron

w Lind)uršt 1698 f 1758), theolog a fdosof; psal lat. a francauzsky. We fdologii

hebrejské znamenitý byl Adolphus a S. Georgio, piarista, a potom biskup w Rábu, Mo-

rawan r. w Kromíži 1681 f 1743; potom Jonathan Eybeschutz, Žid (1696 f 1764).

Historie eská poala také libjší twánost pijímati. Báchory a básn pomíjeny a z ci-

zokrajných historik swtla wypjowáno. Nejzaslaužilejší spisowatclé jsau : Gelasius

Dobner, nar. 1719 f 1790, Adauctus Voigt, Fr. Pubika, Karel J. z Bienenberka, Raf.

Ungar, jehož Balbini boh. doct. w 3 dílech tištna r. 1776-1780, Magnoaldus Ziegel-

bauer (de Scriptoribus rerum bohemicarum), J. Semler (1756), J. Gottlob Bohm (1758),

Stan. Wydra a jiní. Z nich nkteí až do XÍX století sahají. Zwlášt pak Frant. Pe'.-

cel, Josef Dobrowský, a na Moraw Jos. Wratislaw z Monse o dje národní jak piln

tak dkladn se piinili. Básnictvví latinské, kteréž jako zamilowané dít naši ped-

kowé celowali a pstowali, nyní cele tém zanedbáno. Nepomuceneis a jiné menší

plody jako : Sermo de hodierna Prag. Viennensique literatura etc. jsau owoce staršího

ješt kwtu. Latinský a nmecký básník Jos. baron Petraš, ze Slavonie pošlý, (n. 1714

t 1772) celau tém Ewropu projel , a jazyky mnohé uml, též i ecký a hebrejský,

byl w spojení s uenými spolenostmi Koppenhagské, Altorfské, Augšpurské, této i e-
ditel po ti léta. On w Olomauci (1746) zarazil spolek (societas Incognitorum), ma-

jící audy wznešené, kardinály ald. a wydáual msín spisy latinské. Historia literární,

pkného umní a mravvné lilosofie dostala wýborného uitele K. Hein. Seibta (1764),

kterým istjší nmina k nám pinesena, tak že pokusy akademik, jím wdcem wy-

dané, sám Wieland pochwálil. Wbec nyní nmecká literatura a básnictwí w Cechách

zkwétati poaly. Mezi prwnjšími nmeckými básníi, co do asu, byli Ignác Cornova

S. J. a Expedit šlechtic z Schonfeldu S. J. Hudebníci: Šantel Wít f 1750, Stamitz f

1768, Werner f 1768, ernohorský f 1740, Zelenka f 1745, Eustach Grund f 1755.

Jos. Christ. Neruda f 1763, Brixi 1771 J. B. Neruda 1772, Zach ý 1773, Florian Leop.

Grassmann, nar. w Most 1729 f 1773, Frant. Tma, n. w Kostelci 1704 f 1774. Bur-

ney zjezdiw celé echy (1771) swdí, že w každém msteku a wesnici, kde se dli

psáti a ísti uí, spolu také cwiení w hudb se dje. Malíi: Antonín Kern nar. 1710

f 1747, Wácsl. Reiner (1686 f 1755), Micli. Hoin. Renlz malí a rytec w nidi (1701

t 1758) Pražan, Reiner od hrab. Sporka powolán z Nornd)erka do Kukusii. Stawilelé:

Ignác Dienzenhofer, Pražan (1690 f 1744), Jan Ferd. Schor z Inspruku (1686 f 1767).
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III.

§. 28. J a zy k.

a) J a z- ij li a sta ir.

Zde poíná so smiiliui (Kil)a jazyka a literatury esko. Ten jazyk, který nedáwno

u wšecli saud obyeejnýni, a clilauban urozcnstwa byl, nyní w |>oliipu wešel. Wyšsího

slawu lidé piijali nmecký jazyk, jemuž se i mšané uili museli, ponwadž mniší

w kostelieli nmecky kázali. W mstech poali se stydti za eštinu, kteráž udržela

se jen w chatrích, a nazwána sedlským jazykem. W kancelánch od r. 1627 wedlé

eského uweden také nmecký, do státského jednám' pauz(! nmecký. Obnowené zH-

zení pro echy a Morawu w nmeckém jazyku wydáno, a wšak patenty na regálním

archu w hoe esky, dole némecky tištné wycházely; od Ferd. III až do Marie The-

resie w každém jazyku pro sebe. Wšecka duorská nai-ízení od r. 1621 až do 1644

pekládal do eštiny Rafael Sobhrd, kterýž Ferd. lil eskému jazyku uil. Tento císai"

eský jazyk milowal. Kdykoli w echách a službátn božím pítomen byl, píse staro-

eskau Swatý Wácslawe atd. S(í znlášlin' nábožností, a tak hlasit zpíwal, že ho nad

jiné wšecky slyšeti býwalo. We školách wšak vv celé té period esky se neuilo;

toliko kazatelé a missionáii, aby cíle svvého dosáhli, pinuceni byli, jeho co prostedku

k lomu sob wšímati, aluíli oni s druhé strany jemu vvelice škodili, pozstalé z pe-

dešlého wku knihy lidem pobírajíce a pálíce
,

ponwadž dle 21 prawidla Praž-

ského rei>isliíku we wšech knihách od r. 1414 až do 1635 kacíí-stwí enicháno.

Balbin, sám Jesuita, swdek nepodezelý, žaluje na nezaslaužený osud eských knih:

Piew zácné, prawí on, jsau eské knihy ; bylo za mého pacholclstwí, brzo po wítzstwí

na Bílé hoe, že wšecky napoád eské knihy, proto samé, že eské, za kacíi-ské a od

kací psané jmíny jsau, neumlostí lidí nkterých, a bez rozdílu, dobré-li ili zlé, uži-

tené neb neužitené, z kaut domowních wylahowány, neb z rukau lidem wydírány

( t|-eba o náboženstwí niehož neobsahowaly), trhány, zde onde na hranice kladeny (ja-

kož w Praze na weejném námstí toho pamatujeme), a tak ohnm zahubeny byly.

("liwálím jiéi (líik prodlužuje Balbin) o náboženstwí, ale ne co píliš a z míry. 3Iám

tu zajistc' od lidí, kteí tenkráte úastni toho byli, že bez rozwahy, asto bez podíwáni

se na knihu, jaká jest, wšecky spisy w j)lameny metány. Tako i piln inili wojáci,

zwlášt walonští. Aež pozdní to po ase žaloba ! Coby ekl (dokládá Dobrowský)

Balbin, ten ctitel malei-ského jiizyka, k nei-ádu eskými knihami brzo po jeho snnii od

towary.švv jeho tro|)enému ! Trojí klíe CKi'álowéliradecký 1729, 1749 a Pražský 1767)

wným znslanau duwodein hrubí' tch lidí neiímlosti, kteí spisy, na poruení král

sepsané, a knihy od arcibiskupu schwálené mezi zapowzené wložili. (W. Akta tch

wšech wcí mezi Ferd. a echy sir. 8. a .J. Fera postillu str. 48). Samého ímského

|»apeže knihu (historii Eneáše Sylvia) Jesuité do rejstíku zapowdných knih, pod jmé-

nem a ochranau Pražského arcibiskupa, potáhli, a jemu cosi tosi wylykali. Kdyby aspo

o naprawení zjednané té škody byli se dosti piinili. Wycházely sice od r. I(i20 roz-

liní- spisy, ale nejwíce peložené z latiny a nminy, petisky starších dí)oínatických a

polemických nebo mrawnoascetických knížek
,
jakowéž wydáwali Jesuité Jak. Colens,

Jak. Beskowský, Jak. Drachowský, Jií Ferus, Šfast. Kadlinský, Christ. Lupius, Fr. Bry-

ilel, Jak. .Malobický, J. Koínek a j. ano i nkteí z nich, jako Ferus, Drachowský,

zwlášt pak J. Conslanc a M. Steyer se zpytovváriím jazyka eského se obírali. Wy-
hledáíií) príístedky uíllali z ech wíce než katolíky, o emž mezi jinými dwody
jesl Rozdrážowcm psaný žiuot sw. Antonína Paíluanského, pak Fera a jiných Jesuit
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spisy *). W r. 1670 založeno ddiclwí swat. Wácslawu, t. jistina, z kleré auroky usta-

noweny byly k zjednání a wydáwání duchowních knih vv eském jazyku w kolleji Je-

suitské na Nowém mst. Prvvní zakhulatelkyn byla Maria Steyruwá, msfanka Nowo-
mstská (16G9), kteiá k tomu odkázala 1300 zl. W r. 1672 umela Ludmila Benigna

hrabnka z Šternberk, rozená Kawkowna z ían, která kodieillcm odkázala 1000 kop

grošw na wydáwání knh eských nábožného obsahu. Léta 1092 Pražský arcib. t^rid.

hrab Waldštein 2100 exemplá nowélio zákona (1677) sem darowal s tim aumyslem,

aby i starý zákon podobnými wýklady opatený od Jesuit wydán byl. W potwrzení

svvém arcibiskup chwálí len ústaw, ponwadž k odstranní a zahubení wšech kací-

ských knh uren byl, jakožto pium et prudentissimum S. J. invenium ef statutm, quo

millenos iam haereticos libros e nianibus rudis plebeculae per modm ciijusdam com-

mulalionis vidinius excussos. Dále : quod tempore opportuno valde accidit, quando ex-

stirpata super hussiticam haeresin exustosque libros acatholicos, librorum ejusmodi ca-

tholicorum, qui in locum haereticorum substituantur, niagna in bohemia est penuria.

Obsah tchto knih musel býti týkající se katol. náboženslwí a wzbuzowání k pobožnosti

(sacra scriptura, opera SS. Patrm, scripturistici, catechetici, controversistici, conciona-

torii ascetici, vitae sanctorum, piae aut ecclesiasticae historiae, piae canlilenae, preces;

nuUo módo vero scholastici aut profani). Na ele takowých knh wždy stojí : ..Ná-

kladem ddictwí s\v. Wácslavva." Pod kterým obmezením toto založení, jehož jistina

pi zrušení Jesuit obnášela 16000 zl., napotom stálo, o tom zprávva auplná w knize:

Materiál, z. Statistik von Bohmen, 4 swaz. Nyní k normálnímu fondu jistina ta pi-

wllena. Tak eskému jazyku ponkud pispno, a duchowní poteb tení wyhowno
jest nejwíce tištním týchž samých knih as od asu. Biblí tiskla se zde r. 1769 —
1771 fol. a 1733 now. z. vv 8. Steyrw kancionál (1764) po šesté, a nejiiroznjši ze

wšech knih: Wný pekelný žalá (1701) po twrté. — Jiné spisy od r. 1627 wy-
cházely již hauštji latin a nmecky, zídka esky. Jen nkdy paprsek lásky na e-
štinu uwržen. Tak r. 1654 w Moraw, pi ustanowení advokáta Mat. Isid. Záblatského

nai"ízeno, aby w Moraw toliko dwanáct advokát zemských , šest nmeckého a šest

eského jazyka powdomých ustanoweno bylo, což i r. 1763 potwrzeno. W Moraw
až do sklonku X^ ÍII stol. wlastenský jazyk wždy nkteré píznivvce ml, k. p. slawné

pamti Frant. hrab. z Kolowrat okolo 1690 '""*); a wšak dalším klesáním w rodech

šlechtických, wymizením ze škol, wymizel znenáhla z wyjednáwání snmowního i saud-

ního, tak že se w nm nyní o snmu ani postulala wíce netau, jako se to w echách
dje, aniž ei vv nm drží. We Slezsku až do r. 1744 dsky zemské esky psány byly.

(W. esk. Wel. 1845 str. 139, 161). — Na poátku XVIII století Antonín Phrosinus,

mšan Plzeský, nastaupil (1700) tíletau cestu po echách, wyhledáwaje, coby eského
a co nmeckého obyvvatelstwa bylo. Nalezení to wydal w pedinknv na Obrowišl

Mariánské (1704), odkudž je Pelcel do swé historie wzal, (w. Rul. kal. II. 17). W tomto

XVIII stol. wždy ješt wíce eský jazyk mizel a se aužil, zwlášt mezi wyššími stawy:

naproti tomu nmecký se rozširovval. We školách až do Marie Theresie jeho tém
slýchati nebylo. Filipp hrab z Kolowrat, nejw. purkrabí, wydal dekret 28 erwence
1763, w nmž potebnost jaz. eského k úadm a práwuni uznána, a uení jeho do

*) Legendy, w luchžlo ninoliých swiilých žiwolowé toliko siiiysleiii, jsaii dle Zíol)icIiéIio (ikp.): tvo-

clienia iiwot Kr. p. ; zlalý piston; Beckow.skélio tnuliliwá hrdlika; sodm tcrwcn^cii koralu (^mo-

dlit.); modlilljy Girlnidy a Mcclilildy ; knížka s\v. wyslání.

''") Dle swdectHÍ J. Weiiinianna, kteréž uwádí Slredovvský w svvéni Mercuriiis Moraviao. Olomuiii

170.5, p. 9—29.
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ií>innasii uwediMio, a lak kniliau: Králka prawiilla k laliiiské ei (^17(34), klcráž laké

l»ra>vi(lla Oojikt-lio jazyka ohsaliuje, lýž jazyk od r. I()20 poprwr opM, a jcii na králky

las. (lil škol zawílal. W r. 17ó9 hjru. Rutli l)al)iclní leukrál založené není. a esky
w Praze uili poal. Mimo echy wyslliowanci nekalolilí zde onde tiskárny eské
zarazili, posílajíce odlud nkdy do ech njaké spisy, kleréž kapucíni a Jesuité odpory
swýnii poráželi, n. p. z Rozdrážowa, a j. Nejwíce knih lakowých lisklo se w Lesn
polském, w Amsterodame a zwlášté w Žílawé, pozdji pak w Berlín. Mezi tmi Ko-
menského spisy jsau nejdležitjší. W r. 1732 král pruský Fridrich Wilhelm I wyst-
howané pi-ijal do Berlína, wyslawl jim (1735—1737) kostel \\c Fridrichov (Fridrichs-

stadl) a platil sám na jednoho, pak na dwa kazatele. W r. 1737 12 3Iáje tam po
|)r\vé služhy boží konány. Odtud powslal eský sbor Berlínský, pi jehož padesálilelém

jubileum 13 Máje 17b7 kazatel Jánicke eskau i-e držel. W knize Bojislawa Ig-natia

od r. 1754 (die reformirl gesinnt bíihm. Briider) uwodí se \v pruské zemi wíce sboru

eské jednoty. Audowé církwe eské bratrské (prawí Elsner w predmhnv na Praxis

piet.) w Brandenburské zemi na rozliných nnstech se nacházejí : w Berlín, vv Ryks-
dorfu u Synberka, w Nowé wsi u Poisdamu, i u Kepníka ; na Slezsku 4 kolonie jejich

jsau : w Husinci, \ve Wel. a Malém Tábore a we Fridrichow Hradci.

h) Jaiijkd proinnij.

Bídný staw jazyka eského té doby nemalé jeho wnilní pokažení za sebau potáhl.

Již Stránský (1(>33) nad jeho zkázau Avzdychal: „Piedkowé, dí on, naši o jazyka swého
ozdobení, uhlazení, rozšíi-ení a docho^vání potomstwu snažn a šastn peowali, ano,

by se nczanedbáwal, zákonem wyhowli. Ale jak oni o jeho vzdlání a w pHrozené
istot zachování staroslliwi byli ; tak tento vk v jeho kalení, nešvái-cní, umalení a

zadání vné nepamli jest nestydatý. Nebo jakož za zlé nepokládají pemnozí, aniž

nezdobným mnjí býti v mateském jazyku k smíchu chybn mluvit C^oXoixi^eiv'), tak

ozdobno a utšeno ve snách saudí k eskému lidu co nejhojn'ji cize mluviti 0cin^^a-

Qi^nr}. Sediská domnním jejich jsau ústa i péro wšeliké, kteréžby cizích mluvení
spnsobíi nahrnutých odránkami až k nechutenství se nezaneslo. K uhájení se ped
lmilo jazykosmlci {OodavyKuntotS) a kaziechy (jfloaoloiy.oti;) ne jednoho bychom
opravdu potebovali echové Vally a Linacra. (Resp. boj. c. IV.)« Nkteí však spi-

sovatelé, zvlášt w první polovici XVII století, majíce ješt v eských školách na-

bylau. neb po otci zddnau známost pi-irozeného jazyka, lépeji esky psali. Mezi vy-
sthovanými nejvýbornjší jest J. Amos Komenský. On jak latinského tak eského
jazyka stejn mocen jsa, auplný slovník v obojíui jazyku sepsal, kterýž k nenabyté

škod v Lešne plamenem znien jest, a o kteréhož dokonalosti z Brány jazyku ponkud
domyslili se možno

; ale i v mnoholiných spisech svých spusobilost v eštin až po

jeho asy neobyejnau vyjevil, umje pimená slova k mysli pokaždé voliti, jiná

šastn tvoiti, všecka pak líbezn, plynule, auslrojn vázati. On o prosodii metrickau

peoval v svém kancionálu, a eský jazyk k asomrným vcršíim schopný býti uzná-
val. Bohemica lingua, praví on na lístku posud zachovaném [v. Mus. as. 1842 sir.

454], suaviler accentibus verba sua varians , addere metrm idonea esl pari pror-

sus eleganlia t. jakož Virgil , z jehož eklogy IV ástku uvádí. Aniž nescházelo

lidí n.?voli svau nad kažením jazyka jevících. Proti takovým ohrazuje se Tob. Ma-
snicius Av své Winici boží (16s2): „Takovj *3, pravj on, Mudrlanij vždy chlegj, aby

*) Podiiwámc ^rliwaliii- slowa jt-ho bez ()|tra\vy pniwopisu íi chjl) inln>viii( ký.li iia iikúzkii |)s;íiií

lolio Wtkll



JAZYK. 253

se wsicknj Yazyky gegich srownawali, bylby y zag-jkawj byli : ano vvice sob wažj gednobo

sloMa wýknautj, podle zdanj swebo, nežli snad celého Clankii Wjry, pro zanedbanj pak

nkterého punktu, sméoj celau pracy pohrdnaulj: Protož y gú lyni wyborn gist gsem, že

sprostá tato prae ina, krasonduwnau ej gich, aneb slowmi emeslné složenými neopra-

vena, ale slowini obuiklymi obsažena
,
posunku a petepowanj takowych licomernych

lapacku nemine . . . Pakly Slow mých stjhati libugj, necht powažj, že negseni zawazan

z gegjch wycpawanau a slibnau, netak sdwoilau gako petwoiiau ej se sprawowati."

Jak dalece ten dobrý Slowák píinu mel proti stelám saudných jazyka znatelii se za-

šliowali, píklad uwedený sám ukazuje. Nejvvíce ale spisowatelé XVIII století jazyk

špatnými slowy , nepravidelnými a cizími mluwení spiisoby nešwáili , což k po-

lilowání nebo k smíchu jest taucíniu. Illawní chyba jejich byla ta, že nešetíce gram-

matických pravidel ani píklad z lepšího weku, jediné sprostý jazyk za vdce meli.

W pestupném spsobu sIoavcs zhusta se mýlili. Tak již Kinecký (1632) píše : „Do
královstvví se dostal, a widauce, že obyvatelé atd." Jinde však týž dobe : „pebý-
vaje pomoc inil." Michna takto: „aby nové struny natáhnauc, zahrál (1661)." Jiný:

„On dostávše knížetstvví, usiloval (1669) atd." Dlauhé ý již hauštji rozvádno v ey,

jako: sheybati (1661), veystrahu (1729), veyšeji, sineyšlejíce (1632); éw eg: nalé-

vati v nalegwati (1755). Proti skloování hešeno, jako: od božské tAvae (1669),

vznešenýma ctnostmi, v uritým ase, po plným msíci (1703), aby koenové rosu

a dešf k pnu (ke pni) stáhli (1763); knihy se vynachází (na míst vynacházejí)

1729; zajisté (1729). Slova špatn tvoena, jako: z vrchnostlivého, ano i z samo-

vrchnostlivého mšce (1723). Protýkání latinskými slovy zvlášt nkterým se líbilo.

Dlauhých a krátkých hlasic ne všude šeteno, jako : „nesmírné chutí nabyl (1632), mini

(nnní), a panuji (panují), ízení, vjítí, s uctivosti (1661). Po š opt psáno //, jako:

se všý ib. slušý , našý (1729). Weliká písmena kladena jako v nmeckém, k. p.

,.k Wíe Kesanské, nkteré Knží (1632), s chatrným Dárkem (1661) atd." ').

1) UKÁZKY PRAWOPISU.

(Oliuiu 1630). Žádný zagifté od wijry ncodpadá

darmo, ale w nadgi íláwy a zyfkii: I. aby lúfky

v wyžffjcl), aby aiiadu a fiatku dolFel, aneb na-

bytého neflratil. Ale w té a takowé nadégi wol-

nii zhuTta zmeglenj býwagij odpadlcy atd.

AposUnia.

1632. A mohliby fe fwéla fyno\\é, gež ApoíTtol

Swatý Petr pofniewai nazýwá, lépegi vpaniato-

waii, ktejž wffecko gen za báfn a ffabule neb

rozpráwky magj, cokoli fe o Dni faiidném po-

flednjm z Slowa Božjho niluWj, káže, wýftraha

dáwá y naponijná atd.

Boh. KNiieckého z, Ronoira historie krá-

loirshci Krislowa ald.

1654. Fará. Odkud s Déífténi niilj Saufei. Ofndnj.

(ídeme z nafTých Donúiw . bwála Bohu geflt

Sfýdla ncprlleli, a gfnie trochu zmokli. Farríi-.

Ale nkteí, když w Swálek prO"). magj obyceg

vv Ilofpod vfedti, wy pak, gakž porozumjwám,

chcete fe w Sfkole viti. Saufedé. To fe nám

zdá užitenglTj, ponwadž Nadégi niámc. í^že

nalTý. kteranž po prawém Keftianfkém Veiij

cyljme, zde lépe vhafyti atd.

Katotická rozmlautcáiii . pel. z ném. od

Jana Benedikta Smolíka.

1658. Sedmkrát padá fprawedliwý, ^vl^ak zafc po-

wfláwá. Kdyžby pádí nepijtel twg. neradng fe.

a nad poklefnutjm gcho nepléfeg. Neboby fe to

ncljbilo llofpodinu, a obrátiíby hnéw z nho na

tebe. Manitalnik Komenského.

1669. Veliký byl Swalý >Aácflaw v Boha y v lidj

w fwém dlinftwj. wtlTj \v niládenectwj. ney-

wéllTj pi fnirti, a po fmrti. Byl zagifl >vrný

a niaudrý, prawdonduwný, w flowjch, w fauilu

fprawedliwý. w rad prozctedlný, w dobrot

|)odiwný , a we wffi mrawné poeftnofti wzne-
llený atd. Felixa Kadlinského Žiirot a

Sláwa sw. Wács/aira.

1677. Užjmaué powofali fob Ladiflawa krále Pol-

fkého do Ržjiiia. Ped njmž Jnnocencyus Vil.

vlýcti mufel. Brzo AVlaffy fe promnili, Ladiflu-

wa wypudjc. Papeže zafe doladili,

P. Piitdlky Lodi cirktre sic.
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IV.

§. 29. Lilcrafiira.

Literatura tuho wekii w celosti poetem i dokonalostí spis daleko za pi-edešlau

znstala. K mluwozpylu mimo nkteré syllabikáe z pozdnejsí doby nkolikero nawedení

k (K)liropísemnosli ziislaweno, mezi nimiž Zácek Sfeyruw (16()í^) ncjznaineniléjši jest.

Z dewalera rozdilnýeh, Mt.sích, menších mluwnic nejstarší Jesl Drachow.-^kého (IGGO), nej-

mladší a nejšpatnjší Pohlowa (1756), nejlepší Rosowa (1672). Sem náležejí dílem i gram-

iiuiliky latinské školní, pokudž wyswtlcfn' eské obnášely, jako Donatiis latinu-slavicus

I*. l»oležalli (174S), z^vIášt pak : pravidla k latinské reci (1764), jakož i jiné pomcky

1. Komenského brána jazykw (eská 1633), pi'íslo\ví Horného (1705), mluwení sp-
soby z Corn. Nepota (1754) atd. Mezi jmenowateli (nomenclatory) podlé wcí sesta-

venými jest Wídeíiský (1629) nejstarší, Rohnw (1764 — 8) nejauplnjší, O slowník

Hosa weliké zásluhy má, wyholowiw slowník podlé koen spoádaný eský s lalin-

sk\nii a nm. wýznamy Ave 4 dílech, jímž sebe sám pewýšil '")• Wussinuw tídíluý

l.il.. eský a nmecký (1700) také pojmenowání zasluhuje. Mezi náwody k slowesným

umním poítáme Rosuw spisek o prosodii asomrné podlé starších grammatik se-

psaný, a Komenského umní kazatelské teprwé 1823 tištné. Básnictwí eské w pe-

dešlé form i nvní trwalo w kancionalích katolických i nekatolických, dílem staré, dílem

1682. Odpiircy nemoha fwjce zliafyli : vlrlianjm,

protwacnjiii, zlyiii vvykladin a ofoowanjm, za-

riawili a zafljniti fwello \fylowali. Ale, talaž

Swjce, obrany doftíila, nebo do Lurerny wložc-

iiii, a zliuru pozdwjžcna. nic marného dulj Melrii

fe neobawala.

Toli. Masniciiisa Wyirulená Buíí Win nice.

1699. Mladá Knžna Dcera vkrutného Bolellawa a

SflraBoleflawa Miíoftiwého, wchni niíbožná Pan-

na, \v rwaléni Pjfiné od fwé Mladofli welnii \\\-

\('ená, a w Latinfkým gazyku dorplá.

Jiskra sláiry Siralo-Prukopslié.

17()!1. Y nepodarjc fc gemu len Sllurm dle \\ú\v

gilu). z nowa na druhý den fjlti do tch W/.j

z Kufu fljleli dal, tak že kamenjin a rumem fwé

pobílé Sfweydy \v Sfani y Brány Horfké zafypal,

ze ho ani Obležení ani Sf^evdowé wjce k Obra-

n vžjwali nemohli ald.

J. Aori. Zaloiila Letu- a Dennojiis.

1705. Kdjž d\vá fcdlácý v fpráwre le fandili, ge-

ileii z nich, loliž len klerý ml fprawedliwý laud,

daruwal ípráwey džbáfi olege, druhy fwini; a

tak když fpráwce pí dagicýmu h\ini pifandil,

lodfauzeiu wykrikl: Hozlila Twin dbán olege

!

I'1-islotri C .s/ír Horního.

1 7i)."j. Hrách, aneb na firiijirii jeném, aneb žitném

maTliM uirýni \v poflednji li duerh mfýce Tege fe,

a geft vwarliwgý, a fylngi odolá mrazm.

Sytý w plném mfýcy vflawin kwele s malým

vžilkem atd.

J. Ilarnera knihy hospodáské od K. Fišeru.

Díl II. sfr. 264.

172.'). Dobroliwý Cžteiiáií, když tuto w now pe-

tiaenan knjžkn jfli budefs, a vv ni na Léta a

Starožitnoft ýrkwe (a neb giného) natreirifs.

znameneg, že Léta ty a Slarožilnoft, ne od to-

hoto nowého, ale od ftarého wydánj a tlaenj té

knjžky po(:jlati mnfyfs atd.

Napomenuti k noir. uydání knihy Petra Li-

lowél-ického : Jistá a patrná znamení atd.

1726. (íiž geft Zyma pominula,

llawránek fe na\vracy,

(jíž gefl ftudenofl zhynula,

Giž zas zpjwagj Ttácy,

Djwj fe liftem pomalu

Giž zafe priodjwá

Miž wzdat iowk Bohu chwálu,

Když fe jen na to djwá.

F. lúidlinshého 7Aloroslaiciek II nydáni.

\'7)'.l Kdo chce wiiítínj Pokog mjli,

Z Celly zídka hled wygjti.

W fwé Komftrce Knihy jleg,

Odtud w Srdcy Pokog nij«eg.

Žitrot Tomáše Keinpniského

') \N bibi. wcr. nalé/.á se jiný rkp. tilowník tídilný laliu.sko cský a eskolíUinský podlé abecedy

s|)oádanÝ také Ro.sowi neprawé pípisowaný. Zdá se, že Hosa njaký iiáv\ili ciymologický Ko-

menského w rukau nil
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novvé neb obnowené, pwodní a peložené, a nktly potem mnohé písn obsahujících.

Skladatelé mezi katolíky byli Sleyer, Plachý, Koniáš, Michna a j. Mezi nekatolíky Ko-

menský, Tránowský, Kleych , Krman a j. Saud, který Tablic (Poez. II. 12) ^vy^esl

o básnících slovvenských z XVII století, platí také o eských. „W poetickém ohledu,

dí on, na wétším díle tito zpewowé malau cenu mají, wyjmauce nkteré lepší. Wtším
dílem pospolitá a obecná, a z hustá, jakžto i tehdejší wk sebau nesl, mystická my-
šlení, prostoistá a pauhá nkdy prostomluwa (prosa), rýmem na wtším díle planým,

nedbale piodína, jsau jich znamení. Onen duch, který lowka od zem jakoby wzhru
pozdwihuje, málo w které z nich wje ; odkudž ani vv srdci lowka, když je zpíwá,

nebýwá onen ohe nábožnosti zázžen, který tak welmi wzdlání duše napomáhá." —

•

Wyniká nad jiné a peložený Kadlinského Zdoroslawíek (1665), nejlepší jeho práce.

Oblíbené rymowání dále cwiilo se uwedením do werš kesanské wíry skrze Brvdela

(1681) a Sartoria (1742), summowníku z biblí (1745), historie církewní, posledních

ty wecí, ano i žiwota Luterowa. Podobným \veršo\váním nkteré historické zpráwy

sepsány, jako : Ziwaldy zbhnutí 67 let (1668), o Uhi-ích (od Markowice), zemtesení
Lissabonské (1755), žiwot Waldšteiniuv (1638), Jos. Pilaíka (1666). Rýmowní knížka

nauná (1626) zdá se pocházeti z pí-edešlé doby. Z písní swtských Wolného, wíce

než prostedního básníka prostonárodního, a nkteré z píležitosti dlané nás došly,

jakož i kratochwilné o krásné Magelon (1685), i satyra nkdy se ozýwala. Utšené

anekdoty w Chrastinowých kalendáích (okolo 1758) také sem náležejí (w. Tabl. Star.

Weršowce slow. 1805 — 9). O diwadelních hrách tech Jandyt w g;rammatice zpráwu

dáwá, kteréž ale se pohešují. Operetky hanácké Schreyer a Mauric na konci periody

skládali, kterým asem lepší duba diwadelstwí eskému nasláwala, a z které doby lyry
hry tištné ješt sem poísti dlužno (w Odd. VI.) K wyražení tená nkteré starší

romány petištny, akoli wždy w horší zmowané, jako Fortunatus, Popelka atd.

Z Runské literatury celý ten wk nieho nepodal, krom Katonowa nauení mrawného
peloženého Komenským, a sice asomrn; nebo i w té period wždy nkteí o zdo-

konalení prosodiky a bez welikého auinku myslili. Drachowský (f 1644) w swé
gram. jednal o prosodii, a w 3. k. tento píklad uwodí : ,,Na tenké štstí swta jest

zawšeno nitce, prwé než se lowk nadje, asto hyne."

Felin, bratr eský, w Lesn knihu psal proti 3Iartiniusowi z Dražowa (okol. 1634).

U nho nalézti werše elegické. Jednali o též prosodii J. Konstanc vv Brusu (1667), a

Rosa jak vv grammatice, tak w doteném zwláštním spisu. On Komenského werše po-

nkud zmnné s jinými píklady vvystavvil, z kterých paslýí-ská rozmluwa o narození

pán astji tištna. Z ehož vvidli, že asomrná prosodie welmi neprávv Rosowau

od nkterých se nazývvá. — Historie neauhoila docela. AVeliké události asu z nkteré

aspo strany zaznamenali W. Nosidlo, J. Ond. Hofmanu , J. N. Zatoil a j. O jednot-

liwých mstech spisky na díle také w historii celé zem zasahují; dležitjší ale jest

Pšiny Pedchdce Morawopisu (1663) a Beckowského eská kronika (1700). Wše-
obecná historie we Wýlahu swta (1742) nepatrná jest. Církewní dílem na katolickau

wíru zetel mla, jako: Mappa katolická (1630), Lodí církwe (1677), wíra od F. Scharfa

(1677), zem dobrá (1754), Beckowského Dioklelian atd. (1697) a j. dílem na neka-

tolickau, jako Skály rkp. Kineckého historie (1632), Masniciusa (1682), zwlášt pak na

jednotu bratrskau, jako : Lasitského zeštná (1649), o protiwenslwích církwe (1632),

kšaft umírající jednoty atd. dílem konen na pojediné kostely a kláštery, jako: Wv-
šehradský, Sedlecký, i na ády nkteré a osoby iny nebo zbožnosti žiwola památné.

Nowiny až do r. 1719 jako prwé po rznu wycházely u Štp. Byliny. Pawia Sessia a

j. Od r. 1719 Karel Fr. Rosemiiiiller prwní stálé nowiny wydáwati poal, obdržew
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k ttiinii i privilririuni w r. 1720. Náiu-iiélio a inrawného obsahu jest spis o zdwoi-

l(»sli mniwii .1. Fora, o ctnostech vrchnosti kosanské f1(i78l, o cwií^oní a chowáiií

•mlii(li'/.L' C
'*!"')» wšobcnó obsahy pro dílky (1771) ald. O poíiláislwí psali Podolský

a Tiima, o nirslwí SwMecký a Weselý (1734) vvše ješt neauplne, nesaustawn. W.

Dobienský po 15 lei wydsiwal disciirsus sphaericos esky a néin. Kalendáe z hospo-

daislwí a historie asu, Chraslinuw také z básniclwí ozdoby swé pijímali, nemohauce

se ješt planetástMÍ a prognostik odlauiti. Hojilelných wod šestero popsáno. Ho-

s[>odáisl\ví polin' od Barnera pi*eložené mnoho power zawírá. Jiné spisky sem paliící

jsan neziiamenily. Tmní lékai"ské poskytlo nkoliko spisku o morowé rán, prostedky

liitiiiáii w rozliných nemocech lowka i dobytka. Porodnictwí Krancowo dwakrát

peloženo, díwe, snad již w pedešlé period, Albert Weliký o nemocech ženských

(l(t23). Jména eská nemocí jsau také w knize: Alex. Schamsky promtuarium parvum

etc. sumlibus Georg. Lelnnanni bibliopolae Norimb. Brnu. et Viennens. 1714 4. K práw-

niclwí poísti Ferdinanda II obnowené práwo (pel. 1627), nowé vydání Koldínowých

mstských práw, Josela I práwo autrpné, patenty a snmy z onch as. Kancelái'stAví

w Žerotínowých listech auedních, z ásti do této periody sahajících, wýborné píklady

nachází. Toto jaké tak(' množstwí knih íslem bohoslowných pewáženo. Summowník,

a jádro celé biblí usnadují pehlednutí písem swatých, wydaných, pozdji pro katolíky

s obšírnjšími wýklady ode tí Jesuitu, pro nekatolíky podlé bratí, w Haíi, obojí dwa-

krále. Nejsilnjší slránka \>ždy ješt dogmatická a polemická zfistáwá, mající za obsah

uwedení a uhvrzení kalolic(>ví w Cechách a Morawe, konenau záhubu kalicha, kostelní

obrazy, církew Kristowu, oistec, zpowd; s druhé strany jinowérc odpory a ne-

svornost jich mezi sebau, kamž zwlášl náleží daremné usilowání ewangelíkil piwi-

líli k sob bratry (>V. Mart. z Dražowa), posléze mnohoíslné spisy wíru vvyznáwající

a uící, jak od katolíku tak od druhých wydaué. Klí dwojí, (Index nazwáno tetí wy-

daní) jest jediná nniohých zahubených spis pozstalá památka. Wýklady w obojí

církwi, kat. i nekatolické, a historie biblická swé dlníky mly, zwlášt pak postilly a

kázaní, kterých wétší sbírky mnohé se nalézají, jako K. Raína Weselého, Bílowského

a j. Kázaní owšem jak ostatní, ráz wku swého pronášejí, a asto hádkám wíce než

naukám mrawnosti a wíry se podobají, jsauce na mnoze slohem nedstojným, a nkdy
uj)l došli jadrnýní sepsána. Na spisy svv. Otcuw peložené ten wk uelmi chudý, alt

lim bohatjší na legendy, popisy svv. ostatk, zázraných obraz, na ascetické a litur-

yické knihy k weejné i domowní pobožnosti obojí vvíry, katolické i nekatolické.

V.

S |) 1 š o w é oddlení pátého.

i

str.

]">•

•i

\:-2

A. Si.ONVI-S.NOST.

(ij .la:jyk.

(') S I a I) i li á e.

. .nilí J. líACICKÝ: Slabiká eský [wy-
j..k prawi Sam. Marliiiius z í)r. w Obrané
171, j»-j nedúwno 1. ped ICiO, w njž
(iluzky proti konf. icské \vlepilj.

. Sliibikúi' 1724 w 8. (Index).

. Shihiká shnrenslnj. W Triiaw \\ 8.

.">. Zilá se jedno byli s num. Ij.

4. Slahiliái- eshý, I. j. krátký spiisob sla-

bikowáni a ctni pro dílky s nkterými mod-

litbami, u Žilaw fr. ?) W Drážanech u .1.

Konr. Sióssia 1731 w 8. W Praze pudle Ži-

tawsktMio -Nvyd. u J. T. HOclienbergera, 1782

w 8. str. 20.

5. Slabiká pod titulem sic. Jana ISep. \\

Brn 1733 w 8.

6. Prwni zaátek ítání ald. Podlé Lewoc-

ského 1752 w 8. (Wíd. blbl.)

7. Abrcedú, slowká neb snmkár, 1752.

)ls. mus.
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8. Žáek škol pobožných neb králky spusob,

kterak dítky známky znáti, i poádn skládali,

a dobe esky ísli se uili mají. W Praze

w králoAVském dwoeu Fr. Hladkého, 1755 w 8.

9. Slabiká slowenský, ku kterému jsú wil

znowu pidané nkteré modhtby a nauení wiry

kesfanské. W Prešporku u Jana Blich. Lande-

rera w 8. 1762.

10. Sama uící abeceda a lak spoi-ádaný sla-

biká, že podlé nho i nejmenší žáek k lení

písma snadno pÍM'eden býti mže atd. Druhé

wydání 1756 od Pawla Doležala.

Tento slabiká obsahuje obrázky tch wcí, kte-

réž se w nm pi každé litee jmenují, k. p. Adam,
beka, cep, diun atd. wždy s weršemi k. p. na R.

Ryba wždy jen wodu pije, duše slowcm božím žije.

11. Abeceda eská w Behu od J. Em.
Trampa., 1767 w 8. 1 arch.

12. Now zhotowený syllabiká a jiní ke-
sfanského náboženstwí zaálkowé. W Uherské

Skalici w 8. 1771

13. Slabiká w Znojmu. Z as Mar. Ther.

Ave Wíd. bibl.

Z?)
D o bropí s e nin o s t.

14. Wýborn dobrý spsob, jak se má dobe

po esku psáti neb tisknauti atd. W Praze

u sw. Klímenla 1668 w 12. sir. 103. Opt
1730, 1781, w Praze u F. z Šenfeldu w 12.

Tato dobropísemnost wytažena jest z biblí bratí

eských od Jesuity MATJE STEÝRA. Wíd)ec zná-

ma pod jménem- žáka, proto, že w ní uitel se

žákem rozndauwá. Pan rytí Jan jSevherg. muž ja-

zyka eského welice milowný, dal ji (1781) tisk-

nauti, niehož, ani let nezmniw, tak že se strana

se stranau srownáwá.

15. Brevis instruclio de orlhographia.

Pi Janua linguarnm Comenii 3tím wydání r. 1694

w 8. nazadu 3 stránky.

16. Zpráwa písma slowenského, jak se má

dobe psáti, ísli a tisknauti, sebraná a na swllo

wydaná od TOBIÁŠE MASNICIUSA 1. 1696.

Wyl. w Lewoi u Samuele Bewera w 8. obi.

17. PAULI DOLESCHALH orlhographia

bohemo-slavica perspicuis ac maxim necessariis

regulis a quodam magni nominis viro olim ex-

plicata lOCCXYII w 12. bez místa a tisk.

18. MATAUŠE MICHALOWIE Swllo-
noš eský cestu do eštiny ukazující, t. j. uká-

zaní summowní, jak se jazyk eský má práw
ítali, wyíkati a psáti : sprawený pro národ

slowenský w uherské zemi bydlící, w rkp. K
nmuž DAN. KEllMAN werše hexamet. pí-ed-

slawil (w Tab. Po. II. 25).

19. Alphabetum bobemicum, in quo singu-

lárm litterarum proprietates nova el facilí nte-

thodo proponuutur. Pragae lypis Caroli Bosen-

muller 1718 w 8.

Spisowatel jest neznámý
;

prawiílla nojwíce ne-
prnwá, negramniatická.

20. Orlhographia bohemo-slavica, 1742 w
12. Opt Peslini 1795 w 12. 1 arch.

Tuto knížeka pipisují jedni Paulu Jakobeimu :

druzí M. HeloKi.

y) 31 1 u w n i c e.

a) C e s k é.

21. Grammalica bohemica in V libros divisa

a quodam pate soc. Jesu jam pridem in gra-

liam tyronum bohemicae linguae composila. Olo-

muc. apud Vitum llenr. Eltel, 1060 w 12.

Spisowatel byl JAN DRAlIOWSKÝ. Jesuita (f
1644). po jehož smrti wydána jest od Matje Sleyera.

22. Lima linguae bohemicae, to jest, brus

jazyka eského, neb spis o pooprawení a zostení

ei eské ald. Wylištno w impressí akade-

mické, 1667 w 12.

JIÍ KO^STA^C sepsal tuto na dobrých zákla-
dech ustanowcnau grammatiku. aby Cechy na oi-

zonihiwné wýrazy pozorný uinil, wlastn dle Dra-
clioirskélio.

23. Cechoi"enost sen gramin. linguae, boh.

quatuor partibus : Orlhographia, etymologia, syn-

taxi et prosodia conslans , autore WENCE-
SLAO ROSA Micro-Pragae. Typis Joan. Ar-

nolli a Dobroslawina, 1672 w 8.

24. Prima principia linguae bohemicae. Pra-

gae 12. (b. r. asi 1678 D.) item , w Praze

1783 \v 12. jest welmi krátká.

25. Grammalica linguae bohemicae methodo

facilí per rcgulas cerlas et universales expli-

cata— specialiter insertae šunt regulae orthogra-

phicae et accuratissimae R. P. Conslantii de S.

J. Pragae Ign. Nep. Konias impr. 1704 w 12.

Item 1705 ib. 8. Pragae apud Casparum Wussin.
Typis Joan. >Venc. IlcIm 1713 w 8. Od WÁCSL.
JANDYTA. Kašp. Wussínem spsobeno nowé wy-
dání, rozmnožené nmeckým wyložeisíin pikladli a

rozmluw 1715 w 8. Potom apud Casp. Zachar.

Wussin 1732, 1739 ib. 8. 1753 8. Sumtibus Fr.

Wernerin, (w Praze) wždy bez Jandytowa jména.

26. Pi 1 dílu AVussinowa lexica od r. 1742 stojí:

Kebst dicsem Lexikon ist auch zu haben die Grani-

matica zu eriernen die bóhm. Sprache, Altstadt ge-

druckt in Kónigshof bei Johann Norb. Fitzky etc.

(Snad Jandytowa).

27. Doležal Paicel. a) Elementa linguae Sla-

vo-Bohcinicae, Leutschoviae 1752 w 8.

b) Grammalica Slavico-Bohemica, in qua prae-

ler alia, ratio accuratae scriptionis el tlexionis,

quae in bac lingua magnis dilTicullatibus labo-

rat, demonslratur. PAULUS DOI.ESCHALIUS,
Szakolcza-IIiingarus. Posonii 1746 8. (cum Belii

Malh. praclat.) sir. 321.

28. Grammalica linguae bohemicae, oder die

bóhniische Sjjrachkunst beslehend in vier Theilen,

von .ÍOII. WE\Z. POHL. Wien 1756 8.

llem 1761. 1773, 1783 wždy we Wídni w 8.

Pohl 1)>I uitelem císae Josefa II w eskéui ja-

zyku, a sepsal podlé Rosowy gramni.iliky tuto swau,
ktorauž we dwau posledních wydáních rozmrožil

welikýni množstwím nowc natwoených neb radji
nkdy zpotwocných slow.

17
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29. Rudiiiienla crrammalicae slavicae, quibus.. .

lilerarum allcclioius . . . legendi, stribi-mii ralio,

dlinalionum cl coiijug. conspeclus . . . conslruc-

tiomiiii, rytliinorum t anuiniim motliodiis tra-

(litur (D.AX. KERMAN) >v rkp. (Tabl. Poe.

11. 2b). -1. u p. Boka.

b) L a í i n s h c.

30. Klcincnla zaíálkowé lalinskelio, ieského

i nmckóho jazvka, ii Malb. Hoscimiiillcra w 8.

okolo 1660.

31. Grammalica latina (s eským vyswUe-
ním). ^V Lewoí-i, 1717 w 8.

32. Pomcka nowému žáku lalin se luiciniu.

W Praze u Karla Fraiit. RosenniiiHera, 1709

>v 8. (bez místa).

33. Ámadei (a S. Joseji/io) Institut io syn-

laclica Kmmannelis Alrari. Piagae lypis Wolfg.

Wickart. 172.J w 8.

34. hnim. Alrari e S. .1. Gianiniaticae in-

slittilionnm libri 1. epitome, pro provincia bo-

bemica. Prag. 1727 >v 8. 1729 w 8. 1736,

1738.
Iteni: Principia s. riidiinentn graniiii. Alvari Casso-

viae 1772, Brunae 1771 w 8. (inlciprct. bolí. et

?rm.) Item iyniaviae 17G'2 cum inlripret. buní^.,

bob. et {lerni. lltni 1'ragae 17fi3 rutn iitlerprct. bob.

Z té Tomsa >v chest, na .str. 212 zlomek malý

pijal na ukázku slohu. Alvari instit. grummat. liber

ildus. Pragae 1727 w 8.

35. M. J. Rheni Donalus lalino-bohemicus

1745 w 8.

36. Donalus latino-slavicus, (PAULI DO-
LEŽALU) Poson. 1748.

37. Latinitatis ars brevicula, seu synlaxis or-

nala, interpret, bobemiea. Prag. 1762 w 8.

38. Krátká prawidla k latinské reíi, jakož

piložená nkterá poznamenání na eskau slo-

wárnu. Dii I. w Praze 17(i4 we 4. u sw. Kli-

tnenla skrze Jana Jiího Šneidera Faktora.

Mimo úwod k lat. jazyku, jsaii tu též prawidla

eského. Pak 1775. Tau knihau od r. 1620 po prwé
opét eský jazyk flo .ikol ponkud uweden.

39. Uwedení krátké k latinské ei s nkte-
rými z eské ei pisazenými pozorujinostmi,

w Praze w 8. 1766.

40. Elementa declinalionnm et conjngalionum

pro classe ultima. Pragae (Wid. bibl.)

c) li ech á.

41. Krátká prawidla k ecké ei k prospcbu
weejnýcb škol na nejwysší naízení wylioto-
wená. W Praze u sw. Klímenta 1772 w 8.

str. 128.

<^) P í s I o w í.

42. Písiowí eská — nkterá pewýborná.
Rkp. r. 1645, 7 stránek [u p. Boka].

43. Neo-forum latino-slavonicum, Nowý trh

latinsko -eský od Daniele Šynapiusa , nkdy
spráwce církwe Radwanské r. 1678 w 12.

Zdá se. že ta knížka nic jiného w sob neob-
sahuje, než 30 desetin t. j. 300 písiowí, ze Sm-
cowy knížky wybranýcb. >V piednduw nduwí
o ei a lilealue slownnské.

44. VWWX DOLEŽAL z l'herské Skalice k swé
grammatice (1746) piložil skrowuikaii sbírku slo-

wensUo-cskjch písiowí, o kterýchž sám swdí,
že jen jiným tudy píležitost dáli chtl, aby jeho
l)ikla(lem wzbuzeni wíce jich shledali a w iepší

poá<lik u^\edlí. Po ntn je zase s nkterými no-
wýnií o/.množená a po slowensku (podlé sprosté

ei Slowáku w Uhích) |)edne.šcná w swé gram-
matice slowcnské (1790) knz Anton Beruolák
wytísknauti dal, pod nápisem Poekadla slowenské.
Oba ti !>lowáci, neznajíce Srncowých a Ilornélio,

samí drahný poet písiowí z spisu Weleslawíno-
wýcb a jiných nasbírali.

f) Mnohojazyné spisy. S puso by
ni I n w e n i.

45. Georfi Pisforius Maiier
.,

Pfarrer zu Tn-

ras : Das Vaterunser in 40 Sjírachen. Olmiltz

1621 12.

3Iá také eský, lužícký, moskowitský, slowan-
ský, bowátský, krainský a dalmatský Ote náš.

46. Janua lingunrum reserata aurea etc. Zlatá

brána jazykíjw otewená, aneb pianisté wšech

eí a umní I. j. Krátký spíisob z latinského

atd. jazyka spolu s zaátky wšech umní swo-
bodných pochopení pod stem tilnluw w tisících

propowédích obsažený. Od Jana .\mosa KO-
IMENSKÉIIO. Pedn w latinské ei složený

(1631) a od téhož w eskau, od jiných na

nmcckau atd. e peložený.
Pauze eský text wyšel w Le.šn r. 1633, Amsler.

1661, bez eského, pak latinsky, esky, nmecky.
W Praze 1667, 1669 w 4. Typís archíepiscopalibus

per Panhim Postrzehacz. Po tetí lat., italsky, e-
sky, nmecky , w Praze u J. Koniášc 1694 w 8.

Lenlsclioviao apud haeredes Brew erianos 1715 w 8.

též w Praze 1716 w 8. a 1718 wse s rejstíky.

Lat., nm., uhersky a slowensky 1722 w 8. a léta

180.^) w Praze w 8. bil., esky, nmecky skrze

Karla Tliama bez rejstikii. Prwní obraz pojal Ko-
menský z knihy w Snlamance w Spanlich wyšlé
|)0(l tiápisem: Collegii Mibernici .laniia lin^iiarum,

latinsky a .španlsky, polom též jinVmi jazyky wy-
dané. Komenského dukladnj.ší a |)lnj.ší Imed po
wyjilí swém do škol uwedcna a wýkladem n-
meckjm, polským, francauzským, anglickým opa-
tena byla. Ka dopisowání nkterých peložil ji

z latiny sám, a wydal w Lesn Polském 1633. Není

snad mimo sw. písmo, knihy wc swt, kteráby tak

rozšíena a oblíbena b>la jako Janua tato, kteráž

mimo dotené jazyky také w arabském, tureckém,

perském a inogolském se nachází. O peložení je-

jím do tchto eí máme swdeclwí ueného Petra

(Joba, kterýž bratrowi swému Jakubowi (íoliowi,

professoru eí wýchodních w akademii Leydenské

1. 1641 z msta Halepu w Sýrií tu zpráwu dal, že

pieložiw tu Komeniowu bránu na arabsko sáni,

ueným Mahomedanfim takowé w ní zalíbení spíí-

sobil , že ji nejen již ku peloženi do ostatních

swýcb jazyk (na hoe jinenowaných) mezí st-bau

rozdlili, ale i po jiných spisech téhož spísowatcie
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pilné se dopliíwají (\v Cas. irnis. 1829 . 30). Ru-
kopis tureckého peložení nalézá se w Paíži w
král. bibliot. Stalo se prací Wojtcha Bobrowskélio
okolo r. 1650, který se po lurecku Ali-Beg i
Hali-Baig nazýwá (w. Adciuiig). iMorliof prvvníb^l,

který w swé polyhislorii L. II. c. 4. nepoádek,
inylnost, neprawau latinu tomu spisu pedíiazowal,

a jej ])onku(l snížil, ale podlé wýbornélio Herdera

nic posud sebe lepšího newidí, nic takovvého, co

by našim asíini tak slaužilo, jako slaužil on teh-

dejšín). |I'or. Winariekého slowa vve Wt-ele 1845

str. 227.J

4T. JOH. AMOS COMEMl orbis se/-

sualium pictus quadrilinguis. Hoc est: omnium

fundamentaliuni in nuindo rerum et in vita ac-

lioiium pictura et nomenclatura latina, germa-

nica, huno-arica et bohemica cum titulorum jiixta

alqiie voeabulorum indice. Die sichtbare Welt

in vier Sprachen etc. Swt widitedlný namalo-

vaný, to jest: wšech nejhlawnjších na swt
wcí a w žiwot infi atd. Leiitschoviae. Typis

Sam. Brewer, An. 1685 we 4. str. 313 rejsli'-.

sir. 133.
Rejstíky jsau w lat., nm., uherském a eském

jazyku jako pi Janua lingu. spraweny. eský text

podlé slowáckého, maje dílem r dílem jsa bez nho,
tob místo tob, powedem místo powedu atd. Po
druhé tamže r. 1728 w 8. str. 261 bez rejstík.

Polom pod nápisem: Joan. Amos Comenii orbis

pictus. Swl w obrázkách, w 82 oddleních, k uží-

wání nejmenší študirující mládeže w c. k. zemích

w hromadu stažený. W Wídni wytištno u Jana

Tom. urozeného z Trattneru, c. k. dworského knih-

tlaitole a knihkupce 1779 av 8. str. 167. Pak od
prof. J. Chmely latinsky, nmecky, esky, polsky

a francauzky , \v Král. Hradci r. 1833 w 8. str.

454, s 153 obrázky. Opt w Praze u J. Pospíš.

1846 str. 144 wel. 8. lat., esk., nm., Iranc. Pi-
dána: Krátká známost národ ewropejských. U í-
tanky Kollarowy (1844) sestavvil W. D. L. s mapau.

48. Phrases Corntlii Nepolis e libro de vita

excellenlium imperatorum maxim ad ductiim edi-

tionis Emmanaelis Sinceri addita interpretatione

bohemica , iingaricaque excerptae et ad usm
popularium suorum tironiim linguae latinae pro-

positae a quodam aptante odiosa. Posonii literis

.loa. M. Landerer 1754 w 12. stránek 330.

49. BegrilT der christlichen Lehre in 12 Zahlen

vorgestellt (deutsch , lat., franz., ital., iingr.,

bohm., illyrisch, griechisch). Aiis der Wiener
Oi-ientai-Akademie, 1769 4. Wien mit Schul-

zisclien Schriflen.

50. Epbraimi Klein Phrases ex Langianis

colloquiis latinis excerptae, alque gorm., hung.,

bohemica versione donatae. Posonii literis Fr.

Aug. Patzko 1774.

51. Forntulao i)uerilium colloqniornm ner 5e-

haldum Heiden quondam conscriptae : nunc vero

mulatis passim omissisve quibusdam insuper ad-

dito idiomate hung., illyr. et slavico, appendi-

ceqiie perquam ulili itidem quinqueplici scholis

patriae suae accomodatae. Posonii sumptibiis

Mich. Landerer, 1774 v*' 8.

t) S 1 o w n í k y.

52. Dictionarium quatuor linguarum, lat., hung.,

bohem., germ. Viennae 1029 12. ib. 1041
apud Greg. Gelbhaar 12.

Jest wlastn jmenowatel nebo vokabulá podlé
wcí spoádaný. Cap. 1. snbstantiae spirituales cap.

96. Regionm etc. nomina, str. 472 3'/^ listu rejst.

53. Gazophilacium copiosa synonymorum phra-

siumque tam latinarnm, quam etiam graecarum

gáza e probalis auctoribus etc. Prag. 1671 8.

sir. 415, mimo registi-ik nmecký we. bibl.

XLV. F. 35. Potom pod jménem : Qiiadrilinqtie

dictionarium videlicet bohemo-germanico et la-

tino-graecum una cum phrasibus ... ex pro-

batiasimis authoribus collectis : In gratiam . .

sludiosae juventutis iterato typis excusum Pragae

typis universitatis Carolo-Ferd. in collegio S. J.

... 1683 8. esky na ped. str. 222. Potom
nmecké naped toliko s latinau, a s poukázá-

ním si ranky eského dílu, kdež wšecky 4 ei
od W2. až do Ff7. obsaženy jsau.

54. ERNOHORSKÉHO Dictionarium la-

tino-bohemicum, cum indice bohemico-latino.

Rkp. we. bibl. XVII. G. 1. tyry díly.

55. WÁCSLAW ROSA, doktor' w prá-

wich a radda pi appellací \v králowstwí e-
ském, wyhotowil Slowá etymologický we 4

dílech na 4., kdež poádek abecední s koe-
nowým spojen jest, as jako w latinském We-
leslawíny dle Fabra. Rukopis w Museum. Opis

we we. bibl. XVII. B. 24. fol. (Schází litera

M. a polowice litery N.) P. rytí Jan Neuberk

celé to dilo wlastní rukau pepsal, a p. synu

swému zfistawil.

56. Thesaurus linguae bohemicae.

Rkp. nacházel se w Rosenmiillerow tiskárn,

z nhož FRANT. KOZURI (Kosorius zwaný), pe-
kladatel tehdáž nowin Rosenmllerowých, wyho-
towil wýlah we 3 dílech we 4., kteréž dílo r. 1796
zemelý mlyná epický ml. (W. Pedml. Dob.

k Lexiku Tomsow).
57. Hudriani Junii medici nomenclalor om-

nium rerum propria nomina tribus lingnis ex-

plicata conlinens,, lat,, bohemica et germ. Prag.

1686 w 8.

58. KAŠPAR WUSSIX Dictionarium vou

dreien Sprachen, deutsch, lateinisch und bohmisch.

Prag bei Kas. Wussin 4. díl nmecko- esko-
lalinský má na konci: Gedruckt in d. Hampli-

schcn Drnckerei dnrch Jos. Maltis 1700: na

konci 11 dilu lat. nm. eského: Vetero-Pra-

gae typis Arnolli de Dobroslawína, 1706. kdež

i IH. (lil esko-laf. nmecký wyšel, (a bez r. a m.)

Druhé wvdáni we 4. I. díl u Jana Kamenického
1722 II. (a" III. zdá se též) apud Jlat. Hoger 1729.

Tetí wy<lání pod titulem: Lexicon Triparlitum. oder
deutsch. lateinisch und biihmisches \Vorterhi!ch etc.

I. (lil 1742 b. J. i\. Fitzky, erzbischof. Bnchdriicker

II. a UI. díl 1746, typo archiopiscopali per Gode-
frednm Lange.

17"
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59. hCBNER (J. ) Dictioiiariiini lolino-e-

vhiciim, ontinens voios t-l plinii^is tiim liitinas

tuiii íecliicas seu boemicas paciic iiiniimerns

:

\occs tiini sim|)lices, tiim composilae propo-

minliir urdíne alpliubeti : vorburiiiu ac noniinum

latínurum el boi-micormn reíriímii acciirale per

loiislnaiiones e.xhibenlur, tilalis aucluribus pro-

butis pro utraqii lingiia.

()|)iis sUidio ao clili<iTilia aiinoruin scdccim con-
(iiinaluin. Pro faciliori iiisdfiii umí ad calceiii se-

paratíin ponuntiir. 1) .Numina rei^ioiHiin. |)(i|)ulnriini,

url)iuiii. fliiNÍoriiiii cle. 2) ompeiidiiiiii irramma-
tiiae icliicae. 3) Tabiilae consaiiííniiiilalis ol alfi-

iiitalis. 4) ]\uiiiiiia propria viroriiin et imilieriini

Bt)i'inis iisilata et iii inarlyroloo^io Iioímiiíco frrqiien-

tiora. Kkp. XVII stol. >v 4. na pa|iír w 3 kwar-
lech na 357 arších. Nyní ii Jana >Vlka. ('erpal

z dobrýli pranienn. zwláilc z Wcl. a Com. atd.

60. Compendiiim verborum iiia.xime nccessa-

liuruni. Pragae typis Adal. Koniaš. 1704 w 12.

(íl. Slowá ieský. To jest slowa iiklerá

eská, jak od Laliiiáiinv lak od .Nnicuw >vy-

piijiená, zase naprawená, a w ulasliií eskau
e obrácená ald.. w Praze u Jih Labauna 1705
w 12. ileni 171G, u K. Wus<íiia , mal. 8.

archy 2.

Jest k cídní jazyka od nnieckých a j. slow
ustanowen, z nichž nklcrá podailá j.-^au. n. p. ob-
chod (Handel); ale wícc zle twoenVcIi.

62. JOANMS AMOS COMEMI Vesli-

bulum cum versione germ., hungar., slavica,

Leiitschoviae. 1702, 171-1 w 8. a 1722 (bez

obrázku), pak cum versione inlerlineari germ.,

hung. et slavonica. Posonii 1747 w 8.

63. Ckrist. Cel/arii Liber meniorialis lalini-

latis probalae el exercitae, nalurali ordine dis-

posilus, pluriniís vocibus lalinis atque inlerpre-

latione hungarica el bohemica locupleialus cura

M. Belii. Noribergae 1719 vv 8. Edilio Ilda

cum indicibus genn., bung. et bobeniico Leut-

schoviae apud Joan. Urcverum 1735 8. Edilio

lertia Posonii impensis Jo. M. Landerer, typo-

graphi et bibliopolae. 1777.

64. Gradus ad Parnassum sivé novus syno-

nymorum, epilhetorum et phrasium poelicarum

thesaurus. Pragae apud S. Clementem 8. 1714,
1721, 1727, 1732, 1746. Tyinaviae cum sig-

nif. ungar., germ. et slavonica, 1771 w 8.

65. Nucleus grammaticae seu breve lalino-

bohemico- germ. diclionarium. Prag 1729 8.

Typis Univers. 1744, 1746.

66. P. yVayner Pliraseologiae lalinae corpus,
mterprelalione hungarica el slavica locupletatum,
Tyrnaviac 1750. Ilcm 1755, 1762 8. cum in-
lerpijl. germ. el bob. Tyrnav. 1775 8. maj.

67. P. rranc. hropfii S. J. Index locuplcs
lalinarum diclionum pro germanicis et boliemi-
cis vocibus dcledarum. Prag. 1753 8.

Jesi lo vokabulá podlé materií soslawcnv.
68. Nomcnclalor, lo jest jmenovatel aneb

rozlióiiých jmen, jak w íeske a latinské, lak i

w nmccke ei oznainilel. ^V Pra. I. 1764
dil II. 1765 in. 1766 IV. 1768 >vc 4,

Každinii (lilu pipojen rcgslik níincckvch slow.
od Jana KAHLA UOIl.XA. U roce 17S() SrluinlVid.

w IVazo nowÝ titul nadepsal: Joliiinn Karl Uoliiis

classiíicirles ^^ ortcrltiicli der boliin., dcutsclicii und
lat. Sprache, a prodáwal staré uydáiií za now.

G9. Analecla grammalico -liistorica idiomati

Iriplici, bobeniico, lalino, germanico adoptata

fol. 2 díly. Rkp. vvei-. bibl. XVII. B. 23. od

Jana KARLA UOlIXA.
Mimo slowa obsahuje také rcgislík historický.

IVárainná to práce, ale pro obšírnost tiskntita byli

ncnuižc. a co slowá nedostal»'ná jest.

70. WÁC\SLA\VA WIUKMANXA z Plzn
Neuvcrfasstes dcutsches, bóbmisches VAorlerbuch.

Wienerisch Ncusladt 1768 8. bei Jos. A. Frilscli.

Z >\elesl. Sylva (juadr. sneseno.

h) Náwody.

7 1. JANA AMOSA KOMENSKílIO umni
kazatelské (1651) jež po stu sedmdesáti dwau

letecb z rukopisu vvybral i poprwé vydal Jos.

Libuslaw Zieg/er ald. W Praze 1823 w 8.

sir. 196. Hkp. we. bibl. z wkii XVII \ve 4.

pod siun. XVII. F. 40. (To samc?)
72. A\ ASL. ROSY o spUsobilosti eské ei k

vyražení latinskvch, elegickvch wer.šu, w. Boh.

doct. Pars II. p. 306.

cj Básn.

«) D u c li o w n í.

a) Písné.

73. Pisii duchovni v cirkvvi i doma. W
Praze 1621 v 16.

74. JIH. IILOIIOWSKÉIIO Písn kato-

lické k výronini slavnostem, pamálkám božicii

ss. k rozliným asfim pobožnosti kesfanské.

W Olomauci u !Halh. Handle 1622 v 12.

75. Písn kesfanské, též pisné a modlitby

pocestných. W Olom. u Matli. Handle v 8. 1622.

76. (Písn pobožné k narození pán] v rkp.

ve. bibl. XVII. J. 3. (1629). Na lislu 53.

,.Wílej pane J. Krislc, narozený z panny isté,

vítej laskavé dfátko, roztomilé pacholátko ald."

List 71. Kolíbejme dtátko ald. Poslední : Maria

pole vznešené ald.

77. Kancionál, lo jest sebrání zpvftv po-

božných. W Praze u Pavla Sessia 1631 we
4. sir. 552 rejst. (s notami hudeb.)

78. KASSIUS l». .1. Wy.^iokomýlský, pí-

snika o divném a iniloslném bo/.im lovka
bobu oddaného vedeni, složená po petení La-

byrintu (pi kom. Lab. v Amsier.]

79 MATJ KHOCINOWSKY o) Zpráva

o veei od p. našeho Jež. Kr. pravého boha
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a ílowka, píse 3 lisly obnášející, pidaná k

harmonii jelio 163 1.

b) Téhož : Píse exulant ceskýcli : „Ach

nestihlý w swéni milosrdenslwí atd." 2 listy.

(Boíek).

80. Píse o wyhnání a wyhnaných. Jako :

Hlas swiij ku pánu z wlasli. — Poíná : Pomni

pane na ^vyhnane' w bíd, psol postawené atd.

3 listy. Rkp. ^vku XVII [u p. Boka pi Ile-

rinkow traklalu].

81. M. SAMUELE z DRAZOWA a) Bo-

ráte. Zpwy adwentní we 4 , 8. a 12. b) Zp-
wowé o slawnosti a památkách >veyrocních

kesfanských.

82. Písn nowé k vvezdejšinm jich užíwáni

w Lesné 1631 w 12. (u Boka).

83. Písn o \v telení a narození p. a spas.

H. .1. Kiisla, 1634 w 18.

84. JI. FERA (Plachého) žaltá pro wo-

jáky, w Praze w 12.

85. Písn protestantské rozliné, 1 a 2 sbírka.

Rkp. we. bibl. XVII. H. 32., listu 149 w 8.

z wku WII.
Kkterý z wyhnancfi eských ty písn sebral.

Jsau pak nejwíce nábožné, nkteré niravvné ano

satyrické. Které ze starších wzaly, jsau dobe e-
ské, Howjší mén. Poátek. Kniha rodu Antikri-

stowa syna pokrytce, syna (snad wnuka?) dáblowa.

ábel splodil mrákotu, mrákota splodila neznámost

atd. ze starších jest: Prawuo milá, plám se tebe,

pro od nás wstaupila w nebe, komus ty nás po-
ruila, ptám se tebe prawdo milá atd. Nowá jest

n. p. tato: Co jsau páni, to jsau páni nad zem-
skýma skutkama (sic), nad lesami, rybníkami též

také nad dworami atd.

86. Cithara sanctorum neb žalmy a písn

duchoMní staré i nowé, kterých církcw ewan-

gelická... užívvá alJ. shromáždné a wydané

od knze JIÍKA TRANOWSKÉHO . . W
LiplOAv 1635.

Toto prwní wydání obnášelo jen 400 písní, z nichž

25 z Luterowých, 43 z jiných nm. a lat. pelo-
ženo. 150 od samého Tranowského piiwodních a

peložených, ostatní z eských kancionálu wzaty.

Potom (dle zpráwy Tablicovvy) jest táž cithara w
Lewoi a Trenín"9krát (k. p. 1659 w 12. u ISik.

ížka), vv Prešpurku Gkrát, nkolikrát w Laubn,
jednán w Lipsku, we Wídni, w Pešti pod zpráwau
Rybayho, 2krát w Báské Bystici skrze Sam. Am-
brosia knze, wždycky nowýnii písnmi rozmnožená.
\>yda\vatcli této literatury známa jsau, nunio prwní
wydání: W Lewoi 1642, 1684, 1696 w 8. >V Lip-

sku 1737 u Sam. AAaltera w 8. s pilností z nko-
lika starých bratí eských, knze J. Tranowského,
také z Zitawského i jiných kancionálu shledané,

dílem z nmeckého peložené atd. Pednd. str. 48

písní samých stran 1467. Pidán jest celý žaltá

proroka a krále sw. Dawida w rytmy v.wedený,

1736. Opt w Laubn skrze Sam. Ilruškowice 1745.

We Wídni u Tom. z Tratneríi 998 jjísní. W Praze

u Schonrcida 1784 w 8. Druhá kniha žalmu a zpwii
duchownírh tamže, jakožto druhý a tetí díl citharae

ss. W Prešpurku 1787 w 8. W tom wydání !\1irh.

Institoris krom tch písní, které místem na|)rawil,

58 tém cele pedlal , dw pak z Gcllertowých

peložil. Zde jsau též 4 podailé písn Matje .Šti-

leka. 2 písn Mich. Scmiana. Opt w B. ByslicM

1788 u ,L Jos. Tumlera ponaprawené a rozmnožené

Ondejem (1006 písní). W Prešpurku z nowu 1812

w 8. nákladem Kašp. Snížka. stránek 1 162, a písní

998. Opt tamže 1823.

87. Harfa Dawidowa, od ŠTP. PILARÍKA
w Trenín (ped rokem 1648).

88. eský Dekachord neb kancionál na deset

díl rozdlený pes celý rok. W Praze u Ji.

Šipaíe 1642 w 4. Opt u Urb. Goliáše 1669

w 4. bibl. we. E. 31.

89. Písn pohební rukp. stol. XVII w 4.

w Museum.

90. Kancionál eský. Rkp. stol. XVII fol.

w Museum.

91. ADAMA MIGHNY Z OTRADOWIC
a) eská Mariánská muzika radostná i žalostná

na 3 díly rozdlená. W Praze Impr. Akadem.

1647 4. Opt 1747.

b) Swatoroní muzika, aneb: Swáleni kan-

cionál ke cli a chwále swalých milých božích

\v now složený a wydaný. Wytištný w Sta-

ro-Fražské koUeji, w Imp. Akademické. 1. p.

1661 4. sir. 275 krom pípisu. S hudbau

na každau píseii.

92. Píse o powtií a krupobití 1. 1654

11 3Iaje stalém. 3 lisly. Na konci: Složena

od JANA ŠPATY Blského, toho asu kan-

tora Rostockého. Rkp. XVII wku (u Boka).

93. Píse o sw. Josefu k milostiwému J. 'S\.

císae Ferdinanda III zalíbení. Složená 1655

(bez m.) 8.

94. KOSiMUSA KROMRÍŽSKÉHO pk-

né pantnické písn, aneb poklad skrytý w poli

pobožným pautníkum odkrytý a odewený atd.

w Olomauci u Wita Jind. Ellle. 1655 w 12.

95. W now narozenému králi K. Jež. Bet-

lémskému za dar nowého léta pinesené jesli-

ky, staré nowé písniky. W^ Praze 1658 w 12.

w kolleji.

96. Kancionál, to jest kniha žalmu a písní

duchowních. W Amsterodame u Krišlofa Kun-

rada 1659 w 12. KOMENSKÝ jej wydal,

s TRANOWSKÝM a nkterými jinými jej

wyhotowiw. Opt w Praze 1746 w 8. lež

u Házu Cens. 1834 wyšel-U?

97. Kancionál aneb zpwowé poct a chwal

božských, kteréž se jak o slawnoslech wey-

ronícb tak i we wšelijakých potebách . . .

zpiwati mohau. w 8. W Žilaw u J. Kašpara

Dehna 1668. Tamž u Michala Hartmanna 1681,

1685. ib.

98. J. HYNKA DLAUIIOWESKÉHO a)

Ager benediclionis. Požehnané pole, na kterémžto

šwitorný podletní jarní ptáek skiwáuek se

proleluje . . a sob nad kostelem rodiky boží

w Staré Boleslawi wesele a radostn prozp-

vuje . . 1670 bez m. w 12. sir. 84.



262 UDDELliM V. 1620- 177 1.

(Jsau pí.-<n ke cli p. M. H<ilesi;iw.-ikt' ^\ Arcihisk.

Imur.) Po druhé w knize : Koruna eská 1673

(w. Modlitby).

b) Dii druhý Zdoro-slawíek na poli pože-

hnaném ald. (>v. sw. obrazy). Obsahuje lei pisne

k p. M. Slaroboleslawske 1070. ^^ Praze arcib.

Inipr. w 12. Písn od sir. 111 až do 228.

ostatek modlitby jsau.

c) Duchowni Recipe proti morowé ráne a

wšelikemu nakaženi, neduhm, jak ducbowním

tak tlesným praeserva. Dar nowho le'ta, ob-
lowul spisowatel w Praze u Ji. Cernoíha 1670

w 8. Opt w Praze ii Jana .\rnolla lO&O w
12. 1

'/j nrchu, pisn a modlitby.

99. MATJE STEYRA kancionál íeský,

wice než 850 písní obsahující. W Praze u Ji.

ernocha 1683 w 4. Opt wice než 900 písní

w sob obsahující. W Praze u J. K. Jeábka

1087 w 4. tamž 1097. 1712. Po páté do

tisíc písni . . u Joacb. Kamenického 1727 w 4.

Po šesté u J. K. Hraby 1764 w 4.

100. KAŠPARA M0T8ICKÉH0 a) n-
které pisn duchowni 1073, 1718, 1719, 1716.

b) Písniky nábožné w now složené i pe-
bižené k zpíwání w 12. Inde.v. (w. dole 3Io-

dlilby téhož.)

101. WÁCSLAWA KARLA HOLANA Ro-

vvenského kaple králowská zpwní a nuizikální

^Y ei a w jazyku eském Swato-Wácslawském
t. j. kancionál a kniha zpwní na wšechny

swátky a slawnosti weyroní. W Praze u Ji.

Labauna fol. 1693 (s pedmluwau J. H. DLAU-
HOWSKÉHO).

102. Píse ranní, jako: „leh dank dir, lie-

ber Herr — Dékujit pane milý atd.'' 1 list.

Ilem jiná , jako : „W náramné swé auzkosti

ald." ,,0 slunce sprawedlnosti atd." 1 list.

Ileni píse obecní: „U tebet jest daríiw dosti."

2 lisly. Item píse: „Jako na boha spoléhám

ald." Poíná: „Kam se utéci mám ald." 1 list.

Píse, jako: „Es ist gewisslich an der Zei'—
„Již nastáwá ten as." 1 list. Pospolu 6 listíi.

Rkp. w 4. z konce XVII wku u p. Boka.
(Pedchází: Poheb Trky.)

103. Píse nowá pobožná, kesanskému lo-
wku w híších postawenému zpiwati užitená

a polebná. Nyní w now složená a wytišlná.
W Star. m. Praž. u Ji. Labauna 1694. „Smu-
Inau píse zpíwat budu atd."

101. Pisn duchowni každému pobožnému
krcsfanu užitené ald. w Lewoi 1704 w 18.
(index.)

^
105. Nkteré písniky nábožné, w now

z nm. peložené. W Žitawé 1706 86 stran.

106. Pisniní knížeka od ELIÁŠE MLI-
NAROUVCIL W Kežmarku 1707 w 12.
W Laubn 1731 w 12.

107. Písniky ranní, ped kázáním ald. 1708
w 12. (V. Poslilla t. r.)

108. .Štít kesfanflw t. j. Swatý kest. Píse
w now složená. 8 stran. 1709 w Žitaw.

109. Kancionálík, neb pisn katolické od

idwentu až pes celý rok na weyroni swálky

pi služb boží, paulích, processich, ráno a i

weer, i jiné obyejné. W Praze u ANojlcha

Ji. Koniáše 1709 w 12. Polom w Praze u

Karla Fr. Roscnmiillcra w 12. (bez r.) str. 315.

1 10. Písniky pobožné pi mši sw. ped a po

kázaní, wšem wrným kesfaniim k potšeni.

Poíná: „Weselte se o duše, wám se radost

zjewila atd. W Praze u Kar. Rosenmiillcra 1711.

str. 10 w 10.

111. Píseii welmi pobožná o umueni našeho

Jež. Kr. k spasiledlnému rozjímáni w now wy-
líštná. W Hradci Králowé u Wácsl. J. Ty-

bely 1715.

1 12. AVÁCSLAWA GLEYCHA a) nkteré

písniky nábožné 1729, 1742. (Index.)

b) W. G. P. Pisn anebo zpwowé ducho-

wni atd. 1715, 1723 w 10. str. 192. 1724,

1725, 1734, Index. 1745. w 12. sir. 172.

(bez m.)

c) Kancionál ewangelický, obsahující w sob
písn duchowni staré i nowé; wydaný od VVácsI.

Gleycha po druhé w Žitaw 1722 w 12. po

tetí w Žitaw 1727 w 8. (nejmenowán liska)

Av Lipšl 1737, a dle toho w Praze bez opra-

wy rozliných tiskaských omylu 1784 skrze

Jana Šenfelda tiskae, pak s mnohým oprawe-

ním slow neeských atd. opt w Praze 1819

a 1820 w 4. u Bohm. Háze skrze Ji. Opo-

enského, ewang. kazatele h. w. w Kláštee.

d) Pi modlitbách jim wydaných také mnohé

pisn duchowni se nacházejí (wiz dole Modlitby).

113. Poklad zpwu duchownich, w kterémž

se nacházejí staré i nowé pisn nábožné (ná-

kladem J. Tobiadesa a Jak. Jakubice) ald. od

Johanessa Millera, cirkwc eské Žilawské kan-

tora atd. w Žitaw u Hartmanna 1710. str.

1452 a registik. Pidány jsau modlitby od

Jana Habermanna ze Hbu . . nyní z nowu wy-
tišlné w 8. str. 176.
Dobrá eština, dobropísemnost prostední.

114. Etan hlasil prozpwujicí, aneb písniky

nábožné k rozliným potebám, k rozliným a-
sm celého roku, z nicbžlo jsau nkteré z n-
mecké ei na slowcnskau obráceny, jiné w
nemalém potu znowu složeny, a z tch mnohé

i nowými melodiemi obdaené, nyní pak již

wšecky wydané skrze Jafetowého jednoho Po-

tomka (Jana Glozia Pondtského) bez m. a r.

(mezi rokem 1711 a 1719.) w 12. Pak w
Preši)urku u Fr. Au£^. Palzko.

115. Písn duchowni w Trnaw 1716 w
10. (Index.)
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116. PEŠEK M. KRISTIÁN (M. K. P.)

Ti písn postní nyní \v now p. KrisUi na

kíži trpícímu ke cti a sláw z nfím. reci do

eské peložené a wydané od M. K. P. 8 stran.

W Žitawe u Mích. Ilartmanna 1716 w 8. Po

druhé 1724, po tetí (ttyry) 1740 tamž. Pi-

dawek tí písní od Auffustina Štricia Ihmg^. a

kn. Mik. Kincla.

117. Slawíek Rajský na strom žiwofa slá-

wu tworci swéinu prospwující. To jest : Kan-

cionál anel) kniha písební rozliíné náh. písn

s mnohým spasitedlným pemyšlowáním obsa-

hující . . od J. JOZ. BOŽAXA far. Chraii-

stowského. W Hradci Král. a Wácsl. Tybely

1719 fol. sir. 843 mimo rejsl. a pipiš hrab.

F. A. z .Šporku \v 8.

118. VVOTAWA (Pawel lldefon) Slawíek

Swato-Prokopský neb pkné, nábožné jak w no-

w složené tak od jinud s pilností shledané

písn o sw. Prokopu, 1. 1720 w Star, m. Praž-

ském u Karla Fr. Rosenmiillera w 8 podlauh-

lém. Wýlisk we. bibl. XVH. E. 49.

119. JAXA BLAZIUSA a) Každý duch

chwal Hospodina. Pobožného zpíwání libé jádro

ohsahujíci w sob 77 wy braných zpwfl ewan-

gelických, swáteních a tolik též . . powšed-

ních . . ku kterému pipojeno jest z modliteb

jádro. Nákladem Wácsl. Kleycha 1720 bez

místa.

b) Rozkoše domu božího t. j. Árie na wše-
cka CAvangelia nedlní i swátecní, z nm. W
Prešp. ^Y 12. 1773.

c) W knize: Apateka duchowni i domowní

jsau též písn nábožné Jana Blaziusa 1739.

(cf. num. 562j.

d) .lesu benedicente ! Milowníku písní duclio-

wních rozkole nowé pod líbeznými titnlmi dwa-

nácte drahých kamenti náprsníka Aronowa, a

tolikéž podobných tém základ duchowního

Jerusalema s milostí a s pomocí boží jak w no-

\v složené tak piln peložené 1743 w po-

dlauhléni 12. sir. 509. Pipojeny nkteré mo-
dlitby a rejsl. písní. Též w Chrudimi wyli-

štné u Josefa Košíe 1812 8.

e) Jesu benedicente ! Rozkoše aneb okrasa

domu božího, to jest, duchowni nábožné a pro-

nikawé árie, aneb písniky na wšecky ewang.

nedlní i swátecní atd. Z wtší ástky složeno

w nm. jazyku od P. Beniamina Šmolka též

jiných . . nyní pak k rozšíení Boží siáwy a

k vzdlání i)ližního do . . sloweniny pelo-

žené 1745 bez m. w podlauhl. w 12.

f) Jazyk slowo boží zpíwající aneb líbezné

a pronikawé písniky k asu rozlini-mu a k

zwláštním potebám spoádané a na wlším dílo

w now složené (od Jana Bla/.iusa mladšího)

1756 str. 272 w 12. Obsahuje písni 69. (Pi-

pojena ku knížce: Celé srdce milosti boží w.

Modlitby t. r.)

120. JIRIIIO LABAUNA Pašije s notami

na kwtnau nedli a weliký pátek. W Praze

fol. 1721.

121. rt) Modlitby rytmowní kratiké, i pí-

sniky. Korunka dílek malých. W Pauchow
1727, 1737. (Index).

b) Písniky pobožné k slawnostem roním
i obecným asíim spoádané 1727. (Index.)

122. iNowé písn o sw. Janu Nep. obzwlášl-

ním patronu proti ulrhawému jazyku dobrého

jména. W Hoe Kutné u Ji. Woj. Kincla I.

1727.
Poínají a) Já na swl zarinaucená atd. —

bj W mých aiizkosteth a žalostech atd.

123. Citara nowého zákona prawého boha

w pedrahých Kristowé wíry tajemstwích, a w
swatých jeho libo-spwn oslawující . . aneb

písn celoroní , nimiž wrná duše každý as
Boha chwáliti, pi wcyroních slawnostech mi-

lostn syna božího wtlení a pediwné swta
wykaupení sob potšitedln pipomínali , we
wšech potebách zkormaucenau mysl obweseliti

mže. W Hradci Král. u W. J. Tybely 1727
w 8, str. 579, tamž 1746 str. 658. W Praze

u Ign. Prši w 8. 1752, 1762 sir. 692.

W Král. Hradci u J. Pospíšila 1808 w 8. sir.

608. Opt 1820 w 8 tamž.

124. Nowá píse Avelmi pkná ke cti a

chwále nejsw. rodice boží pann Marii Lau-

retanské, M'šem Jlarianským ctitelm na swllo
wydaná. W Hoe Kutné 1. 1728.
Poíná: Sem pospšte zarmaucení k Lau . .

125. (Sine fitnlo). Píseh k P. Ježíši. W
Hrade. Král. u Wácsl. Jana Tybely 1728.

126. Piscíi o moci, diwích a zázracích sw.

škapulíe, kterak mnozí w welikých nebezpeen-

stwích a auzkostech postaweni jsauce a skrz

moc sw. škapulíe jak podiwn ze wšelikých

tžkosti k wyswobození pišli ; wšem bratrm

a sestrám sw. bratrstwa Sodalm k duchownímu

potšeni. W Hrad. Král. u W. J. Tybely 1738.

127. JANA LTBERDY ^4 xai fl. Klíc Da-

widw k otewení pokladu králowstwí božího

w tajemstwí skrytých. Od jednoho, kteréhož

pomocník jest Immanuel (Jan Libcrda). W I.au-

bn 1725, 1727, 1729, 173 1, w Berlin 1737

w 12. sir. 306.

128. Písniky nowé k nejsw. rodice boží

p. Marii, wšem Mariánským ctitelm k pobož-

nému jí uctní pedstawené. W Hoe Kutno u

Ji. Kincla 1729.
Poin. <i) O Maria, moje radost, o Maria atd.

b) Twá milost Maria swalá af nás atd.

129: Nowé pkné písniky k nojsw. rodice

boží M. p. wšem Mariánským clíteliim k zpíwání

pedstawené. W Hoe Kutné u Ji. Kincla 1. 1729.
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Poin, a) Maria, Maria, nad slunce jasnjší altl.

bj Arh já zarinaiuená od \všrli opuštná atd.

cj Slotisíckrál, miliónkrát, hiidiž ty atd.

130. Písn now k w /.dláni irkwe boží

Ilennersdorfsk, >v Laiibnc I7.'U) w 8.

131. Harfa nowá na hof-e Slon znjící ald.

W Laubn u Mik. Šiila 1732 w 12. sir. 166.

(Z nm. peloženo od JAXA LTRERUY, ceny

prostední.) Po driilié s pídawkem na swtlo

wydaná 1735 w 8. b. m. sir. 232.

132. D.AMEL KH.M.V\. SlowáU. peložil mnoho
písní ne!) hymnu z nmeckého, a sepsal picdndu-

\vu na kancionál hleicha. Od nho nepochybn
pocházejí: Nábožn árie. které podlé swélio ob-
sahu jednak pi \\\rocitých sla\Mio,<tech a památ-

kách, jednak pi rozlinvch zwlášiních |)ípadno-

stech o slow boží a roznícctií \\raucnosti pi služ-

bách božích w církwích kesfanských zpí\\ ány býti

mohau, prací a nákladem Daniele Krmana atd. W
Banské Bystici \v 4. str. 31. s nápwv. (Oznam
w Kal. Fejerp. 1831. Rozl. Pr. 1831 . 39.)

133. Boráte, radostni zpwowé Rkp. Mns.

572 lež od r. 1735, num. 571 a 364.

134. Rorále obdiaužní, w Mladé Boleslawi

1735 w 4. (Index).

135. Žaltá celý proroka a krále sw. I)a-

wida w rytiny uwedený, w Lipsku 1736 w 8.

n Sam. Ber. Waltera. ^^' Praze w 8. u Schon-

íelda (1784?)
136. W knÍ7,e Jiií/io Anihroz-iiisa píprava

k smrti roku 1742. Písn duchowní sir. 296

zaujímají, mezi nimiž jedna od nebo z nm.
pí-eložena, a jedna ponaprawena ; léž \vc fune-

brálu Jakobeibo jedna jím pel. z nm.
137. Zwuk ewangeliuin >Ycnbo a pravvdy

nebeské hlasité z\vsto\vání . . to jest, i)ísniky

nábožné jak na ewangelia a epištoly nedlní

a ewang. swáteéní podlé te.vliii obyejných zpo-

ádanc, tak i jiným potebám obecným i zwiášt-

nim pináležející, s pipojenými modlílbami . .

roku p. 1743 w podlaiihlm 12. str. 375 a

registr. 4/'„ listu (od iMATJE BODÁ) ob-

sahuje 253 Bodowých písní.

138. Serafínský slawííek aneb nábožné písn

na slawnosti Aveyroni z mnoha sel wvbrané.

\\ Praze u J. Norberta Fiekélio 17 13 \v 8.

1 39. Ku knize ; Pemyšlowáni w modlitbách

pidány jsau písn aneb zpwowé duchowní w
Žitaw r. 1745 str. 172 (špatná ešlina).

140. Kancionalík we jménu ukižowaného
p. n. J. Krista, obsahující w sob písn du-
chovni, 1745 w 8. (bez místa a tisk.)

III. W.\C8LAWA TROJANA písnika
swalá. prawdíwá o weei Pán, 1745 w 12.

143. Jelen dychtící po lekaucích wodách aneb
swalý olíena.s, s pidawkem písní od MAT.
MAKKOWKK 17 16.

1 13. Žallá a rozliné pisn .s\\;i. od WÁCSL.
WOIU.ICKÉIIO 1747. Bkp. weej. bibl. XVII
C. 11. fol.

144. Sebráni nklerých wzdlawatedlnýcli

písní 1747 w 8. (bez místa a tiskae) (w lu-

de.\u 1744).

145. Hospodina srdcem i rty chwálení neb

písn duchowní staré i nowé od JIHÍIIO PE-
TRA!A\.V shromáždné, peložené a wydané.

A>' DrážJanecb u Jana Wilh. Ilarpetera 1748
w 8. str. 745 s modlitbami str. 47.

146. We jménu pána Ježíše runí kanciona-

lík domowní a pocestný, jádro písní duchow-
ních . . nejwíce z Tranoscia wybranýcli w sob
obsahující. W Laubn 17 19\v 12. (bez tiskae)

str. 448. registr. Kesfanské modlitby pipojené

sir. 85. W Prešpurku u Jana Michala Lande-

rera 1773 w 8. Tamže u Frant. Aug. Patzko

1775 w 8. W Jind-ich. Hradci 1783 w 8.

W Prešp. 1787 w 12.

147. Spasitedlné skrz líbezný zpw s duší

rozmlaiiwání o kíži wšelikého sfawu a povo-
lání lidí, kterýžto sám Kristus pán k spasení

duší nám k spasitedlnénui potšení zanechati

rácíl. W Litomyšli 1749.
Poin : Probudte se ze sna lidé atd.

148. Kancionál, to jest kniha žalmu i písní

duChownicb. W Berlín u Krist. Ludw. Kunsla

1753 w 8. od ELSXERA.
149. Kancionál eský bratrský, w Berlíne

1754 rozmnožený písnmi nejednmi od JAIVA
BOHM. ELSXERA.

150. a) Písn jednoho prawdiwélio tnilow-

nika muk Ježíšowých 1758 w 8. sir. 40. (Wc.
bibl. XVH. F. 177) (k té náleží:)

b) Pídawek nkterých církewních a kíirowých

písní. W Berlín u Kristiána Frid. Henninga

1758 w 8. str. 42, registík.

151. Knížka litanií jednoty bratrské podlé

nynjšího u bratí obyejného zpsobu zpíwání

do eského jazyka peložená w Berlín u Krist.

Fridr. Henninga w 8. 1758 sir. 168. Opt
pod názwem : Litanie a písn chvvály církwí

bratrských w now naprawené. W Berlín 1774
w 8. sir. 48. (Pipojeny) Litanie sivobudných

bratí \v církwích bratrských str. 14. (Pedml.

od 1770.) (We. bibl. XVIL F. 177.)

152. ANTOXÍXA KONIÁŠE a) Písniky

o tajemstwí wíry, dílem ze starých rukopisii

wzaté, dílem od nho složené, (w Král. Hradci

1730 nmecky, potom) w Praze 1760 w 8.

esky.

h) (esky a nm.) u Ign. Prusy sir. 792.

f) Pisn na ewangelia nedlní celého roku

spolu na ewangelia w pondlí a w anlerý we-

likononí, a swalodušní, jakož i na ew. w den

slawný na nebe wstaupení. W Praze u Ign.

Prusy 1760 w 8. str. 182 rejstík. (Snad wý-
tah z pedešlé.)

153. Kancionál wšeobecný swalé církwe na
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celý rok k wlší cli a chwále boží, k potšeni

wšem prawowricíni, zwlášl pak slawiícho bra-

Irstwa nejswljšiho a nejsladšího srdce Je-

žíše ctitelm. Wydaný od diicliownícli pastý-

ruw, o spasení lidské iiorliwe petiijiciili, téhož

slawného biatrstwa pedložených \v litiiželstvví

Tšínském w Horním Slezsku, ^^'ylišt. w Opa-

w u Jana W. Šindlera, 1761 \v 8. sir. 640

a rejstíku 7 lislw.

Obsahuje 349 písní eských, 15 písní polských.

154. Uéení kat. náboženslwí k užíwání ped

cwiením kesf, \v spwowní rytmy uwedeno.

W Praze u Jana Karla Hraby 1764 w 8.

155. Prospšná knížka obzwlášlních pobož-

ností k božské prozi-etelnosli aneb pkné ranní,

weerní písn, též spfisob mši sw. slyšeti, se

zpovvídati ald. 1756, w Praze u J. K. Hrab.

w 8. (lamž) 1766, w Litomyšli 1808 — w
Praze b. r,

156. WADCEK JAX, kostelník [zlomek]:

1 list od r. 1763 we 4. naped: Wyznání

1579. ím se odplatím Hospodinu ald. Žalm

116, notau: Kdož se wáží ald. — Spasiteli.,

celého swta ald. (u Boka).

157. Píse nowá k svv. Janu Nep. chudých

wdow a sirotk obzwlášfnínui patronu, \v Praze

u Jos. Em. Diesbacha 1769.

Poc. O srdce mé, swatý Jene atd.

158. Kající písn k pli ránám p. Jež. W
Hradci Král. u J. Kl. Tybely , 1769 2 listy.

159. Nowé sebrání nkterých starých a no-

wých písni a weršík, 1774 w 8. b. ni. sir.

93 rejst.

b) Idyllické.

160. Zdoro-slaMlcek w kratochwilném há-

jecku poslawený. Z nm. Frid. Spee ') peložil

ŠASTNÝ KADLINSKÝ, w Praze 1665

w 12^ též 1726 w 8. (s hudebními notami).

NáI)OŽné pedmty dílem pauze lyricky, dílem a

to aslji idyllicky pedstavvuje. Tato jest nejlepší

práce jeho. Wácslatc Tkám vv svvé sbírce : „Básn
\v ei wázané" 1785 pijal nkteré z Kadlinského

zpwy, daw jim smr svvtský s promnním jmen
swatých n. p. Ježíše vv iMelíše atd.

161. Pustiny Swatojanské, od M. JANA
PAUKARA, dkana Pardubsk. 1670 (selanky).

162. Pi grammatice Rosowé (1672) jest mezi ji-

nými básnickými pokusy též ekloga o narození p.

tištna, také w Hlas. II. 649. W Doležal, gramm.

(1746), w echoslawu (i 821 num. 92).

c) Kaniálij.

163. Otyry studn hlawních clnoslí, loliž:

Maudrost, stídmost, sprawedlnost , statenost a

1) Trulz-Nachtiffall (Cóln 1649) lak nazwán, wei-

len das Bucíilein trutz allen iN'acliii<íallen siiss

iind lieblich singet. W. Gesch. d. alld. Lil. v.

Scholl, 1844 n. 167.

síla, \v kterýchžto se shlížeje narcisek Nepo-

mucký do oblieje Krista se zamilowal ald. Pu-

sobau Ignalia Jana Nepomuckého Hubatky, kan-

tora Bydžowského (cliron = 1730). W Hradci

Král. u Wácsl. Jana Tybely we 4.

Jest to kantáta duchouní k<' cti s»v. Janu >('p.

w níž maudrost canlo, stídmost alto, .sprawedlnost

tenore, statenost basso zpíwají s instrumenty. Ob-
towáno magistrátu Bydžowskéniu.

164. Oslrotupý me s wítziledlnau korunau

okrášlený (chron. = 1743). To jest swatý, a až

posud neporušený sw. Jana Nepomuckého ja-

zyk s VVácslawem králem w boji prawdomluw-

nosti ... se potýkající, a proto me oslrý ald.

od J. Ji. HLAVVY knze cirk. \V Král.

Hradci u Wácsl. J. Tybely (1743) we 4. list 8.

Jest to kantáta duchowní ne bez ceny poetické.

6) Prawé pokání a zaufalslwí, zrcadlo Petra

a Jidáše apoštolu na weliký pátek w kostele

Náchodském skrze musikalní oratorium pedsta-

wené, psobau Jana Ji Hlawy, kaplana Ná-

chodského, w Hradci Králowé u Wácsl. J. Ty-

belly (ho) 1739 we 4.

d) Biblické.

165. Historické obsažení o Danielowi pro-

roku božím SaLVs BoJeMIae atqVe perennl.'^

JVblLallo In Deo Ipso síta esl (1624) we 4.

we werších.

Zaíná se: Daniel jméno hebrejské atd.

166. ADAMA TRA.JA\A z Bcnešowa a)

Paut Betlémská aneb o pastýích Bellehemských.

jenž nechawše wcí zemských i stáda swého

na stran s chwátáním šli k jeslím pán. Roz-

jímáni utšené w pkných rylmich obsažené,

1632 w 12. 2V„ archu, b) Senectutis incom-

moda. Starých kmetw nepohoda 1. j. wýklad

milostný a nowý té ei Šaloniaunowy : Pomni

na boha w mladosti atd. w 12. sir. 72 bez

roku a místa, (zdá se též 1632).

167. ADAMA SIMOMDESA: a) Zralé

jabléko. Rytmy na weyroní ewangelia (1719)

w 12.

b) Druhé slaauké a zrnalé jableko (na

epištoly) 1720, w Žilaw u Michala Hartmana

w 12.

168. Biblí swatá rylmownimi summowniky

pedstawená , jichž slowa w tom poádku se

nalézají, že litery na míst jistém poslawené.

poet kapitoly neomyln, a kde newyhnutedln

poteba toho wyhledáwá, i knihu, z niž rylm

takowý wzat jest, dosti zeledln ukazuji : ím
wšom milowníkíim písma sw. obzwláštn školní

mládeži, k pamatowáni na ei a skutky boží

Píležitost Dáwá Se. (t. j. Paulus DOLEZAI-
Sakolcensis) 1745 bez místa, sir. 97 a pid.

listy 2 w 12.

Co werše bez ceny, co pomcka ke te'"' bibii
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i&<. e-'

dobr; jest dle M. >\'ideiiiaiina biblisoluM' (ídiicht-

niss-Rdiier j^Ir. 101.

1(39. .1. >. J. lliíloria cirkewiii sliirolio i iio-

wélio zúkoiKi, z piiwodníih ilin\0(lú sepsiiná

suminowiu"' w rytiiuuh obsa/.oiiii. i U obcciicimi

cirkwe i»ros|)'cbu nu swotlo vydati;! od MA-
TJE MAUKOWICE. \\o Wiali.-luwi 17G5

i ariliy w 8.

Til kmžkii tlaiti dal Oiid. SkiiltiMi kaz. s |iod-
ndiiwaii. rliwálii slow jazyka obsahující.

170. as bolestného iniitiiciii a newiiiiié sinrli

pána a spasitele našeho Ježíše Kiisla na ilyry

a dwadcel hodin... od jislclio niilownika spa-

sitele (t. j. íMICHALA SE.MI.VXA) rozd-
lený. W .len wytiskl Jan Kr. Slranss 1773
w 8. sir. 70. (^^ýjinlek w. Tah. l'oe. IV. 50).

e) Zitrotopisné.

171. Goltfrida Jos. BÍLOWSKÉlíO, faráe

Lelowského, ectlesiasticus cherub, eirkcwní ehe-

rubin; aneb slawný a stálý w ohni a mukách
wíry a sw. zpowdi zástupce Jan Sarkander,

dkan Hollešowský atd. W Brn u Jlarl. Alžb.

Synápowy 1703 w 8. A— C. krom píedmluwy.

Jest to iiwot Jana Sarkandra 1620 niuenidio
w šallaw w Oloinauci od kacíiii, we strofách

lwcr weršii, z nichž dwa prwní stejné jsau. Takto
se poíná: Do .Morawy picházím, k tob Jene boží.
\v Holomauci nacházím té ii malky boží. Sarkander
Iwé jméno, dáwno zwclcbeno, po swél se množí.

172. Kapucin aneb o žiwot stawu a skul-

cich prawého kapucína. Z ulaského Capaleona
na esko od .SAMUELE z IMLSENBURKU
obráceno. W Praze w 8. 1616.

Jest we weršírh, a pitišténo k žiwotu sw. An-
tonína od téhož auktora.

173. llistoria o sw. Ewstachiowi ( w ryl-

míchj. W Holomauci 17 70.

fj Wrouné (dogmaliché).

174. Ki'esfanské ueni weršemi wyložene' (pi
katechismu kalol.) od FKIUR. BRIUELA.
W Praze 1681 w 13. (po smrti spisow.)

175. Wýtah uení kiesf. Modlitba p. po-
zdraweni ang. srownání apošlolské, 10 bozi

pikázaní, patero pikázaní církewní , sedmero
swátosti atd. s nápwy 10 listu; pak: Hoz-
liné kající myšlénky hichúw swých litující duše,

obzwláštní o lidské smrledlnosli atd. w eské
rýmy uwedcné a na pedloženau melodii spo-
ádané. W Praze u K. Jana llraby 1721 w 8

176. Jiího Ant. IIAXUCILVY, dkana Do-
bruskcbo, dialogus aneb rozmlauwání VVíla s

Wácsla A-em na setkání o wcech k spasení po-
tebných, \\ eských weršich na swtlo w y-
dané, w Praze u Ji. Labanna 101J5 w 8.

177. Šim. Metjera katolické swdomi a od-
powdi na jcdcnkaždý lulerianský smysl. Z nm.

na slowanský jazyk pel. W Trnaw w 8.

obi. 1715.
Snad jedno s tatilo knížkau : Katolické naproti

werše o sprawodiiwém iifiokojení swdomí a od-
powédi. Z nm. tainž a téiiož roku w 12.

178. We jménu pán I Florilegium biblicuin

aneb kwlná zahrádka biblická, av kleréžlo

lílawni lánkowé uení a náboženslwi kesf. na

swé náležité sumniowní ástky, co njaké tabule

kwétné, rytniown rozdleni, dwodnými emi
a., swdectwimi písma sw. jako líbezn won-
nými . . . kwilky se ozdobují atd. od DA\.
«AIlTORIUSA, 1742 str. 500 a dwa rejst.

Hlawní lánkowé uení kesf. w 1122 rým nwe-
deni. Wiz prbu jich w Tab. Poe. III. 14. Ped-
mluwa též weršemi sepsána.

179. Písniky (k wzdlání welini užitené')

obsahující w sob nejhlawnjši nauení a ástky
prawého kesfanstwí (w Behu 1745) 118 sir.

w 16. oblong. Pedchází: Škola (kí'es[anská)

modlení atd. (u p. Boka).

180. O tyech posledních wcech, o smrli,

wzkíšení, posledním saudu, o žiwotu wonénu
a mukách pekelných (we weršich) od Pawla

Slreka, w Puchow w 12. (1750?)
181. Poádek spasení, do nhož wkroiti

musíme, chceineli žiwot wný míli, od JA\A
CERAXSKÉirO, 1 arch \\ 12. (bez roku

a místa, okolo 1755?)
Jsau to hlawní ástky wíry kresf. pro dítky w

rýmy uwedené s pli modlitbami w rýmích a prose.

g) Modlilebné.

182. Modlitby rylmowní krátké. Pídawkowé
nkteí k télo knížce. (^Cwiení se w pobož-

nosti). Wzdychání nábožná 1641 w 8.

183. Manuále latino-hungarico-slavonicum ad

praxin pielatis ordinalum ac ex variis dc\olionum

lii)ellis collectum opera et sumlu generiísi ac

nobilissimi D. PETRl IIRAMOWSKY de UR V-

líOWA etc. Barlphae (w Bardiow) u J. Klosa

1657, též Barthphae excudebat Georg Sambiích

1663 w 12.

eský díl na 352 stránkách obsahuje modlitby

w samých rýmích.

184. Hozjímání duchowní, jakbychom bohu

slaužíli . . . mli, w werše eské uwedená, w
Hradci Král. u W. J. Tybely w 12. 1722.

185. K'es[an wždycky se modlící aneb mod-

litby sw. k asu celého roku z wtší áslky

z nowu složené skrz Jafelowého jednoho po-

tomka (t. j. JANA GLOZIUSA POXDÉL-
SKÉIIO) I. p. VstaVlCžn se MoDLte: nebo to

jest WVLe Boži (172 7) w 12. Modlitby w této

knize se nacházející jsau rýmem, a nkdy pla-

ným, piozdobeny.

186. Sw. lúir/a Boromaea., wyzuawac bo-

žího a arcib. Mailandského tak eené prolestací
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neb snažné prosby a žtídosti na milého andla

strážce, složené k prospšnému Icliož swalého

následovvání a tím snadnjšímu a potšiledlnj-

šimu dotených proleslací užíwiíní \\ eské rytmy

uwedcné skrze jednoho z klient Boromejskýcb

a znowu na ssvtlo wydaná w roce, w nmž
se psalo: aCh oDVYraf o KarLe oD blDné

Wlastl, již hnAV a trest boží VVojenské stra-

sti. Wylištno w Praze u Jana .lulia Jeábka

1745, str. 16 w 12. [Prawopis špatný].

/?; S w t s k é.

a) Smíšené.

187. JIÍHO WOLNÉIIO weselé písn.

W Hradci Král. 1822 w 12. str. 70. Sebrány

od Fr. \^'awáka, wydány od W, Hanky.

b) estné.

1) Iv swatbé swtské i duchowní.

188. ŠIM. LOMNICKÉHO Nauení man-

želské aneb rytmy prosté a krátké o sw. man-

želstwí... ku poctiwosli swad. weselí a siialku

uroz. p. Zikm. Kropáe z Krimlowa a na Let-

kách 1622 we 4. u Tobiáše Leopolda we 4.

189. Nowomanželm. K satku swadebnímu

uroz. p. Samuele Jiího Trmana z Ostrawy s

uroz. pannau Martau Annau Millerkau z Wílden-

berku, dne 11 Ledna I. 1682, w Praze tiskem

Jana Arnolta. Podruhé w as. Mus. 1828 . 97.

(Báse asommá). Zpedu se nalézají nauení
miavvná: iVIáli maudrý a mladý se ženiti atd.

190. Swadební Avinš Sannielowi Korilimu

w lat., nm. a slovvenském jazyku pod titulem:

von einer verkehrten Jagd etc. psal M. Dan.

Jesenský 1703 1 arui (fol. w Tab. Poe. IH. 5).

191. Pranostika radostná štastného manžel-

stwa pi swadebním >Yeselí Karla Fr. Rosen-

miillera s paní Helenau Klarau Klokotskau fol.

1722 (werše?)

192. Pátelstwim Hygey s teologií towaryš-

stwím , Hermann Leidenfrostské swadebné we-

selí, které roku 1726 8 Ledna slawn swceno
bylo, ozdobiti chtl nowých manželuw bedliwý

ctitel, (t. MATHIAS BELIUS compater), w
Prešp. u J. P. Royera na 1 archu (\v. Tab.

Po, IL 19.)

193. Když Pawel VValaský pi církwi Kon-
clowské n. b. služebnÍK s pann;:u Kate. Pa-

lumbini 1771 w Prešpurku swadební weselí

slawil. Jonas Palumbini, w Prešpurku fol.

194. Pátelský winš k druhému wejlowání

D. C. H. pann Joachim Mikowé, sw. praem.

ádu w Doxanech professae, (léta, kterého we-
lebná panna Mikowá požehnaný weil dostala,

chron. = 1731 32 werše. Antonín Chyšecký a

Magd. Chyšecká podepsáni, 1 list archowý s ry-

tinami po krajích.

2 ) K n o w é ni u roku, k s w á I k ii.

195. Discursus Lipirona t. j. smutného ka-

walíra de amore aneb o lásce per potentias et

passioncs animae suae wedený , w now na

rozliné melodie a zpwy složený od W. J.

ROS^". Pann Ann Ludmile Benolowé wáza-

ného darowaný r. 1651. Rkp. we. bibl. XI.

F. 1.

Skládání to dkaz lelulejiiho wkusii pokaženého.

Ukázka tištna w es. VVele r. 1834 str. 233.

196. Noworoní dar poetický (p. Janu Bal-

Ihasaru, kterýž mu oblowal Kristián Pešek)

we Wittenberku u Jana Háka 1700. Spisowalel

jest wlastn UAN.KERMAN (w. Tab. p. H. 27.)

3) Ku p o h b u.

197. ŠL\I. LOMNICKÉHO: Mrtwc pa-

mátka aneb píse krátká o poctiwé p. Katein

Pruškowé z Mšen. 1621 we 4.

198. In subitum obitum nobilis ac strenui

equitis etc. to jest: Na poheb uroz. a state-

ného rytíe p. Henricha Straky z Nedabalic . .

.

f 1634 22 Prosin. W Litomyšli u Malauše

Beziny 1635 we 4,

Jsau to werse lat. a eské od MIKULÁŠE a WAC-
SLAWA JEREMIÁŠE, JANA KRUPIA, WIL. JEM-
KOWSKÉHO, JANA KARCHEZIA, MARTINA PRE-
ŠTICKÉnO, WÁCSLAWA FALCO PISECKÉHO, listíi

8. (clegicky).

199. Poslední rozžehnání Samuele 3Iartinia

z Drážowa, od MATJE JANDY (echlického,

w Pirn 1639 we 4. listn 10. (Elegie).

200. Carmina nad smrlí synáka p. Andr.

Siwého lat. a esky od M. JOSEFA HELI-

ADE.SA, sauseda msta Trenína. Wyt. w Tren-

ín w dom J. M. hrab. Uiesskazy u Yokalia,

1639 w 8.

201. Taužebné naíkání nad rychlau smrtí

uroz. p. Ewy Fabriciusowé atd. 1640. VV Li-

tomyšli u M, W. Beziny, 1 arch we 4. ;,

(Píse elegická : Usnula že jsi na chwílku atd.

s latin, elegidion.)

c) Pochiralné.

202. Píse o chwále slawu sedláckého, z nm.

w slowenskau e uwedená i také porozšíená,

1752 V" a''*^'>" ^^' S- (pipisuje se MATJI
MARKOWICI).

d) Historické.

203. Písnika žalostiwá zdržující w sob
summowní wyprawowání nkterých pibhli za-

rmaucených, kteíž se od 1. 1620 až do 1.

1625 w král. eském dáli.

Zaátek: Ej již as pichází prorootwí dáwnélio,

swt skonení dochází cíle posledního atd. Ms. u

Miltnera w Snicné.
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201. Pisii o popraw itid. 1021 21 crwiin

oil WÁtVSLAWA JIl-E.NXKKnO. likp.

203. Exkuií iuil) wykoiiáiii orlele na tch,

kteii njprw králi )Ialliiiiši)\\ i a pak Ford.

Ilmii se s|)oli«ili , w pisoíi iiw cmIoiio we -I,

1G21-

206. SIM. LOMMCKKIIO a) IMsoíi ža-

lost iwá o zkáze a pliindrowáni zeiii irsko >vc

1. I(i21.

b) Pisoíi nowá o láborii, 1(521 mo 4. (ii P.

Brož. z Prawoslaw).

c) Toliož o pokoji uliorskom 1. kturak jcsl

s Uhry pokoj slálý ikíiiou. Piso 1022 u To-

biáše Leopolda we 4.

207. eské pesmutné rozžehnání pro opu-

štni milé Aviasli wztaliujici se na r. Hi22,

kdežto pastýi >vrni w 1628 weojn wšiekni

následownici kalicha páno z král. í-. Mvpow-
dni byli.

Zaíná : Bh to žcluiej opsUá zem. s tebau se

smutné lauíni atd. Ms. (\\ .Miitneraj.

e) Wojenské.

208. Písn (eeské) wojenské — jichž skla-

datel K. M. Z. II. w Slawkowc r. 1634 žíw

byl. Hkp. we 4. 8 listu (Boek).

f) Ziirolopisni'.

209. Písniky o smrti dwau král, Gustava

Adolfa šwedskcbo a Fridricha eského 1. 1632

fw. Obrana Sam. Mar. z Drá. sir. 416] (od

bratí).

210. Historie o žiwotu, smrti a pohbu oswíc.

p. p. Albrechta Wácslawa z Waldšleina w rkj).

od r. 1638.
Poíná : Smutný lilas .se zas rozlíliá. (Iiiiliá rána

prwní stihá al»l. obsahuje 207 strof tyrweršowýcli.

jr) Rozprainté.

211. Obrazy z melamorfosi Ovidio\\ ých s e-
ským textem ili obsahem. BUp. u malíe Maehka.

Jesl wlastn malowání z nm. knihy u Jolianiia

Wilh. Baura, we Wídni 1641 w širokém 1. njaký
Cech na místo nm. textu wepsal sob eský, welmi
zlau orthoffraíií. Zaíná takto : Chaos, nel) Zma-
teni bylo Ped .Stwoei'in;ím Swieta, to jest, že wše-
ihny žiwli a hwírezdi. w.šeehni w roniadgc Pospolu
\v {jednom kuiiilaiu l)yli atd. listu 1(50.

212. .Sors Pilarikiana. Los 1»ILARÍKA ŠT-
PÁNA atd. W Žilin u Jana Dádana tištna

1066 w 12. Po druhé s nápisem: Pamtné
píhody Štp. Pilaíka Senického nkdy knze
I. 1663 od Tataruw jatého, ale zwlášlním í-
zciiim dožím ze zajetí wyswobozeného — wy-
dal Boh. Tablic atd. 1804 w 12. w Uherské

.^kalicí u Frant. .Skarnicla.

Wypisuje Pilaík swé píhody wcr.šem osmísyl-
iabným, ar slohem na mnoze prosaickým, pedce
pro swau prostotu a srdenost došlí píjemné. Tablic

opatil lo wydáiii pípisem, pednduwau. žiwotem
Pilaíkou ým . kiálUým \vy|)sáiiím /iwolu ewange-
li(kv( h kazatel w rhích a \\\psáiiím smutného
losu zajalVrh od Turka kesf;iiiu z lat. Iirali. Kuierka
Turza z (jrawy, r. 1S().') P. Tablic lu samau(uepe-
tiMnau) knihu k I. dílu slowenských' wcršowcii
pipojil, a II. díl wydal 1S09, kteráž sbírka sem z

wct.šiho dílu náleží.

213. WÁCíSLAWA JIM). ZIWALDY
Zbhnuti šedesáte sedm let od I. p. 1600 až

do léta 1607, (krátce) a rytmown dowcdené

a skonené, w Praze w impr. ak.id. 1668 w 8.

(lat. a esky). Rymowání lehké ceny.

214. Píse neb radostné prozpwowáni w
zemi eské o oblehnutí a oswobozeni mst Praž-

ských skrze 7 nedl r. 1757. Bkp. fol. 1 arch

u pana Brožowského z Prawoslaw.

215. Staroeský Fridolín (powsl we wer-

šicb)r wyhato z katechismu 1684. Tištno opt
w as. mus. 1831 str. 277.

216. Písn dw o niilostiwém wyswobozeiií

národu eského z wel. potlaení, které echowé
we wlasli swé i na cest do Berlína snášeti

museli. Nepochybn jedno s tímto spiskem :

(Sine titulo) písn dw
,

jedna o probuzeni,

penásledowáni a wycházení echli z wlasti strof

130 po 4 weršich. Druhá o cirkwi eské (Ber-

línské), strof 140. Wylišt. w Berlín u Doroty

Luise Bosse, 1773 w^ 8. str. 47. (We. bibl.

B. 135).

217. Leopold císa pán Bímský (chron. 1704)

tenkrát milé posilnil hezky; wšak .losef prwní

císa náš pán již nimi polwrdil wšeho nám,

vivat Josef (chron. 1709). (Na konci:) Wyti-

štno w Si. m. Pražském u Anny Kateiny Ar-

nollowy, 1710 wc 4. A— E3.
Jsau lo písn wyjjrawující powslání poádku ow-

árkého, jejž owáci woluí skrze hrab. W. Chyn-
ského u rís. Leopolda I wyniolilí. a od .Jos. I po-

tvrzení doslali. Dw jsau od Lukáše \\ oblého,

(Skladatel Lukáš Woluý w len as hospodá ow-
ína hratouoského léta welíce tesklíwého, chron.

1709) jedna od Wácslawa >N()lného.

218. Lamentaci po spáchaném skutku Jana

Kuery, kantora Badborského (swau ženu ža-

bí wšiho). W Hoe Kutné u Ji. Kincla, 1730

w 8. list 5. (Píse).

219. Kratiká bistoria králowstwi uherského

we weršich od MATÉ.IE MARKOWICE. Rkp.

we 4. 4 archy (okolo 1745).

220. JANA CHRASTINY rozpráwky. W.
Tablice slowenští weršowci, 1805 a 1809.

221. Piseíi o krásné Magelon, w Praze

1685 w 8.

h) Popisné.

222. Žalostné díwadlo neb píse o welikém

rozwoduní w echách a we Slezsku 1730.

W Kutné Hoe u Ji. Wojt. Kincla, 1736.

223. MATJE MARKOWICE W ypsáni
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slolic králowslwí uherského a kraliká hisloria

králowstwí uherského we werších. Rkp. 3 artliy

\ve 4. (okolo r. 1745.)

234. Žaloslné >vypsání pádu a wywráceni

pedního a nejhlavnjšího w zemi portugalské

msta Lissahony, skrze neslýchané zemétiesení .

.

(1755, 1 Lislop.) k probuzení a wýslraze lidí

bezpeíiiých . . . we werše uvvedené atd. od JANA
ERANSKÉHO, 1757 w 8.

W 7. §íh o zenilrcsení wbec i obzwláštné

o Lissabonskéni pouuje, a polom o néin weršuje.

i) Proroclici.

225. Wýtah z dwanáctera Sibylliného pro-

rofwí ^Y píse uwedený o pedpovdné zmn
eského králowstwí k ustrnutí a wýstraze wšeniu

lidu pro polepšeni žiwota na swllo wydaný

w 8. Wylišlno roku tohoto, 1 arch (bez místa

a roku). Píse 117 strof tyrádkowých po 8

syllabách.

Poíná tnkto : We jménu twém nejswtjší náš

pane Kriste Ježíši zanu te toto zpíwání a Cechm
ku polepšení atd. Predpowídá mimo obyejné po-

hromy : krupobití, hlad, wojny atd. (wše wiibec)

také zwlášt : krále z národu cizího, slrich žita zrn

sloklasných za 100 groš, owsa za 50. Praha že

pijde k zmaení, powode až k obrazu pozlace-

nému na kostele Teynském ! bitwu pod Blaníkem
atd. Tištno asto k. p. w Kosmonosích , w Lito-

myšli, w Pibránu', Jindichow Hradci atd.

k) Mraicné.

226. Knížka rýmowní jest tato: jeden každý

wz, mj zato, zt!." není z jiných poslední,

mnohá w ní najdeš naueni, z nichžlo užitku

nabudeš, jestliže ji piln cisli budeš. Ku kte-

réžto pidáno jest rozmlauwání otce s synem

o hospodástwí, w Litomyšli 1626 w 8. Opt
1720, w Praze u Ji. Labauna. — W Holo-

niauci 1772 w 12.

227. Nadpisy we dskách zemských.
Nacházejí se tam nkteré werše mrawného ob-

sahu od místopísau kwaterny zakládajících wdo-
žené. A. Musil, ingrossator, zweejnil odtud w Cas.
mus. 1842 na str. 611 si. aj Od Wil. Malowce Ko-
soe z Malowic od r. 1576 werš 41 taklo poí-
najících: Pane bože ra pomoci. Wíra, láska utuchla,
neprawost se rozmohla atii. hj Weršn asouirnýeh
68 z pti rozliných kwalcrn od r. 1672, 1676.
1G77, k. p. z hwaternu sniluw swadebuích lento

poátek : Láska a wíra slowem, jak spolila niau-

žely swazkcm, tak sob wrn slowo držte a plate
wno atd.

228. RozmlauMání mezi sprostákem a málo-

mluwem o emeslnících. Pidána abeceda o wa-
dach ženských. Wše to weršemi, kterých jest

8 neb 9 tisíc na listech fol. Hkp. etl p. Oe-

lakowský.

Ij MiKtrohárné (sahjrickéj ').

229. Poslilion extraordin. pošta w now na-

ízená a do íše wyprawená hledati krále no-

wého minulý rok ztraceného we 4. 1021, w
Praze u Tob. Leopolda, lislíi 14.

230. Allegoria. Próteus felicitalis et niiseriae

íechicae od Ftt. JANA FLOR. HAMMER-
SCIIMIDA, w Praze 1715. Po druhé od Hýbla

wydán, w Praze 1817 we 4. str. 15. 1829?
(Jlichl). Jest to obraz satyrický neb wypsání

mraw eských, w lalinskoeských makaronícli

tak nazwaných, poínající : O staroeská zem

!

fueramus Pergama (piondam etc. Aleš Parízek

nkteré werše pidlal.

231. Panenský poet blawní, na píjem a wy-
dání panen, brakfi, zubky, mazlíku, též skie-

powý wšelikých jak krásy, listí, studíj, tak zu-

bw a kozí panenských w sob obsahujících a

1 Jan. usqne ad 31 Dec. 1712 (Index).

m) Dramalické.

232. Sigmund niuedliiík, král burgundský.

Drama newkusné purkrabímu pánu z Slartinic pi-
psané co pízuiwci towaryistwa Ježíšowa, a w Kla-

towech prowozené r. 1655. Další zpráwu wiz w
. Wele 1.S45 str. 263. Wšech sedm planet ili

sedm eských sw. ddic, hra k oslawení ženitby

p. Adolfa Wratislawa Šternberka s Lucií Slawato-

wau atd. daná na diwadle w Jindichowu Hradci.

AV. zpráwu AVlkowského we Wele 1845 str. 267.

[Potworný to wkus].

233. Potýkání muedlnické, skrze kteréžto

Gervasius a Prolasius bratí wítzstwí nad ly-

ranstwím obdrželi, když smrt podstaupili. K di-

wadlu piedslaweno od šlechetné mládeže páté

školy s. a. líkp. we. bibl. z poátku XVIII

stol. XI. A— 5. num. 7. fol. 84.

234. Zasnaubeni duchowní prawého Salo-

mauna Ježíše syna božího s swatan Sekundinau

(to jest Druboslawaii) pannau a muedlnicí liím-

skaii na jejím slawném z kostela wšech sw.

do kostela sw. Ignacia koUeje Tow. J. av Ji-

ín nad Cidlinau sw, tla penesení , od .
.

.

mládeže w Zpwo-komedii wbec wydané 1.

1658 14 Cerwence we 4. W Praze w kolleji

blíž mostu, 2 listy.

Jest toliko obsah dramy we 3 aktách.

235. Winice i)ána zástupw od dlník ži-

dowských spuštná . . . pi obnowení auadu Ma-

riánského wel. bralrslwa. . w bolestném diwadln

na swllo daná w kapli Betlémské 15 Beziiu

1665. \>' Praze w kolleji we 4. tyry listy.

Jest toliko obsah diwadla, mimo jména auedníku
Mariánských.

m

1) Pi jiných spisech zde onde jcdnotliwé saly-

rické zpwy neb stati se nalézají, k. p. Pii

písních protestantských w rkp. we. bibl. XVII.

IL 32.
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236. Obnowení auíndii Miirianskólio >vle-

slawiícho brulrslwa íeski^lio pod liliik-m na ncI)o

wieli blahosl. Panny Marie w slaw. mslo Praž-

ském na len oas w kaple Belleniské slironuíý.tl-

nélio, w králkom diwaille predslawene' 1. p. 1070

27 Oerwence, >r Praze ii s\v. Klini. we 4. 1 list.

Ji'st toliko pelili*d nebo obsah divadla, w pli

^v^'^hodeb a zawírc.

237. W pidawku o íeském básnictví u

^^'ácsla\va Jandila grammalica linn:uae bob. me-

Ibodo facili elc. Pragac 1705 w 12. na str.

02 sloji:

a) Píklady eskýrh komedií ninoliyin se iíbjí

ty, kter jsau o božím tle \v Kutné Hoe. jak')

léta 1700 ped bawíským domem prodiikowané,

a na str. (i3. >;i>li'diiji' dwojí jjíklad skvcb ko-

iiu'(lií w Cechách nedáwiio udlaincii. ^^ Vpis jich

jest tento, jakž následuje slowo od slowa.

li) Žalostné Vale. aneb \N laslislaw rodu a wlasti

swé w cizích zemích rek slawný ku poctiwosti

wysoce urozenéiio |). p. ^. et titul, z kriUo\\slwí

eského na wojnu odjíždéjícího pí žalostném s

swými rozlauení na (liwadíe pe(lsla\\« in''. NVýtah

komedie. Nyní následuje obsah pedhry, každého

z dewiti aktuw, choru a záwrku. Pak kdo byli

herci , totiž nejmladší syn uys. uroz. pána N. se

temi jinými ndadými pány nižšího stawn. jích i)a-

noše. a služebníci na hrad, kdež se ten kus pro-

wozowal. Náadí díwadelin' mli z Prahy, a místo

kulis špahelské stny a opony.

c) Na str. 68 — 70 wyítá jiný kus: Bellm re-

liíjionís, aneb rozliná hádka a pe mezi dwma
hla\\'níma msty. Prahau a (Inzdnem o tlo a s\valé

ostatky swatého >Vojtécha b. Pražského. Tento kus

prowozowán byl u |jítomnosli jednoho polského

magnáta o rodinách jistého eského pána jménem
AVojtcha, na diwadlc w Praze.

238. Králowna Estlier Mariae na nebe wzaté

znamenitý obraz, pM obnowení aui-adu Marián-

ského weleb. bratrstwa eeskébo pod tíluletn na

nebe vvzeli blah. p. Marie pi koUejí tow. Jež.

wyzdwiženého, od doteného wel. bratrstwa k

pobožnému diwadlii pedslawen w Mariánském

oratorium kostela Belicmského i. 1722 dne 1!)

Dubna. Wyliskl w Pr. .loacb. Kamenický we
4. 1 arcli.

Jest to ulastn jen zpráwa o obnowení osob
auadmch bratrstwa Mariánského s wýtaliem dra-

matické básn Esthor, s jmény hrajících studentuw
z rhetoriky až do príncípie.

2:50. Cbarístus, rozpustilý mládenec, prawieí

nejwyššibo . . na cestu kázn.. pi'iweden, od

aknd. Irelí školy 1. J. na Now. m. Pražském.

1730.
Obsah toliko hry fol. 1 list.

2 10. Wilzstwí bez boje a potýkání od školy

drulic T. J. na Now. m. 1733.
Též obsah hry fol. 1 list.

241. Swla marnost, od teli školy T. J.,

w Král. Hradci 1730.
Též jen obsah hry fol. 1 list.

242. Jméno wlaslní kwtu Nazaretského kwílkn
newinnosli Fldmundowi . . , uinno, na lešení

pedneseno od menši školy ndádeže pi akad.

koll. 1. J., w Praze u sw. Ig-nacia k diwadlu

predslaweno, 1740 1 terwna we 4. 2 listy

(toliko obsah).

243. Liliuní virginilale candidum,.. in s.

pelagio a rudiinenlorum scbola Jiiiiii 1741
proposittim WC 4. (obsah toliko).

244. Slunce we dne Maria., mysl oswcu-
jicí... w Arellowi

,
(w Jiín w koil.) 1742

we 4. lisl 1 (obsah toliko).

245. Spolenost angelská w kauleku s kní-

žekau od s. Opiliu šCastn získaná... od mlá-

deže 4lé školy w koll. T. J. w Jiín 1744
j)edslawená (obsah) we 4. 1 list.

240. Sw. Slanislaw Kostka w ulikání wítéz

na lešení wyobra/.ený, w Praze u sw. Ign. od

mládeže lni školy 1745 we 4. 1 list (obsali).

247. Josephus bcnedicliis a Maria Anna nej-

osw. arciknižálka rakauská k nebeskému koru-

nowání se chystajíce skrze pilné uení. Na

blaw ním kí-esf. uení w slaw. chrám ped Tey-

nein 1740 4 Záí od mládeže (obsah).

248. Od swela wábený, od boha jatý Aloi-

sius, w Praze u sw. Ign. 1747 we 4. (obsah)

1 list. Z udeení bromu spasiteln omráený
Karoíil, od Sté školy akad. koll. T. J. u sw.

Ign. 1747 Avp 4. 1 list (obsah).

249. Školní uitel Schreyer w Moraw okolo 1760
nkolik operet w hanáckém náeí s hudhau wy-
hotowil, kteréž w morawských klášteích tam zde
prowozowali. Jedna dána jest we Wídní w dom
knížete Kauníc-Rittberka od wlastenciw. ale tiskem

newyšla. W jedné árii, kterau zpíwá Hanák, jakostí

Hanáka y,iw se wypisují. (Zlob.)
2.")0. Podobné dw operety od Mauricia prae-

monstrát. ádu, pijal P. Fricnj do Múzy morawské
na str. 431 — 449, kteréž také z tch as býti se

zdají.

251. Kníže Honzík, inohra od jednoho zá-

tahu, z nm. wzalá, w Praze 1771 u Hecben-

bcrgera w 8.

Herzo^ Michel jest jméno nmecké od Krugera
|ríiwodní ; esUati wydal P. Zeberer kanclé msta
l'ražskéíio. Ta komedie a h) Pouoíný nkolikráte
se pro\\ ()zo\\aly na Pražském diwadle.

d) Zábawnó spisy.

252. Knížka welini kratiká a kratochwilná

o smrti a mládenci, kterýž na poswiceni jda

ald. w now wytišlno , w Holomauci u J.

llirnlowé 1705 w 8.

253. Prawdiwá báse o lak nazwané krásné

a jednom oškliwém zwieti, wyt. roku tobolo

w 8. 3 archy.

Poíná: Téhož asu, když bohyn Aric swé pa-

liowáiií nad jinýma obdržela atd. Kec i w<' pod

krilikau.

B. BÍMSKÁ LITERATURA.

254 .J. A. KOMENSKÉHO maudrého Ca-

tona mrawná ponowání, w eštinu uwedená

W Amsterodame 1002.
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Po druhé od Rosy s nápisem : Dionysii Catonis

dihticlia nioralia. latino et boheiiiico metro t-dila.

Maudréiio Catona nirawná pouowání, od nho la-

tinskaii. pak od J. A. Coniena eskau zpíworec-
ností sepsaná a w Ainslerdani 1662 wytištná,
nyní zase s powoleníni duchowní vrchnosti pe-
tisknuta, \v Praze w iniprcssí Univ. Caroio-Ferd.

w kolleji sw. lilímenta S. J. 1670 w 8. Po Iretí

týž Rosa pi swé ffranimatice (1672) je wytiskl ale

zmnné, jakž sám powídá na str. 487: Cum autem
illa carniina boémica a nie immutata et potiori ex

parte aliler composita sint etc. Opt s nápisem :

Uení dobrých mrawú od mudrce Catona wydané,
aneb moralia Catonis seu doctrinae ethicae omni

hominum statui accomodatae ctc. Pras^ae anno 1672

impressae. (totiž w gramniaticae Rosow) nec non
anno eodem honori celsissimi principis archiepiscopi

Pragcnsis Matthaco dedicata . . et nunc denuo re-

cusa. Pidána jsau obyejná prawidla , dle kte-

rýchžto se dlají eské komedie a karmina w 8.

(bez roku a nn'sta). Opt : Píslowí eská, k nim
pipojena jsau mrawná nauení Catona w eských
zpwoádkách. W Praze w 8. 1705. Také pi
gramniatice .landitow toho r. Doležal w swé
granimatice 1746 je z nowu a ne celé wydal, spolu

s pe-dmluwau Komenského, na str. 302. Podlé p-
wodního Amsterodam, wydání, \v Praze 1812 wel.

12. u Spinkowé. Poátek tch werš jest: Kdož-
koli swiij bezpen žiwot zde stráwiti žádáš, w
zlých a nemíti wcech vváznaucí škodliw mysli; to

emu já t uím, te bedliw wážiti pomni atd.

6) P. Virgila nkteré básn peložené.

Voigt act. lit. 1774 str. 167. Wlastnoruní lístek

jeho w Museum od r. 1655, 15 Febr., w nmž Ko-
menský na ukázku, kterak eský jazyk spsobilý
jest k weršm asomrným, asi 15 werš z Virg.

eklogy IV peložil, s tímto poátkem : Ultima Cu-
niaei venit iam carminis aetas. Ostatní svjla wk
jest již tu Sibylly Cumanské atd. W. Cas. nius.

1842 str. 454.

255. Ovidia melaiiiorphoseon 15 knih, Rkp.

z XVII neb XVIII slol. w 8. (newázanau i-ei),

w Museum.

C. HISTORIE.
a^ Wšeobecnd.

256. Wawince Suria commentarius renim

in orb gestarum do eštiny z wlšiho dílu pe-
ložil JAK, BESKOWSKÝ, Rkp,

257, Píkladowé z ^všeobecné historie se-

braní iG24, Rkp,

258, Wýtah swta, to jest skrowná pov-
domost historie swtské neb politické z obšír-

ných historiích sebraná, a k snadnjšímu po-
chopení a k pamti mlá<ieži školní w otázkách

a odpowdich postawená. Léta pán 1743 škol-

ním žákm w Líbeznících w kraji Kauímském
k cwíeni podaná.

Tento wýtah polom tištn byl w r. 1765, w Praze
u Fikowských a Hladkowských ddic w 8. (iVa

konci uwedcní stojí písmena: J. W. P. F. L. a Vic.

F. to jest: Jií Wácslaw Paraubek, fará Libeznický
a Vic. Foraneus.

259. Krátké uwedení k wšeobecným píb-
hm starých i nowých asti díl lni. Píbhowé

lidu židowského, W Praze u sw. Klím, skrze

Ad. Hagen faktora, 1770 w 8.

b) íšská.

260. Co se s panem generálem Dilli (Tilli)

a markrabtem z Durlachu zbhlo 6 dne m-
síce Máje. yy Praze u Štp. Bíliny we 4. 1622.

261. Díkinní kesanské, kteréž w celém

kurfirštstwi saském, w píin slawné viktorie

proti hrab. Tyllymu Janowi naiMzeno jest, 1631
w 12. (Index).

262. Hermana Franka kontrfekt pokoje wc-
ejného mezi okršlku kesfanského králi a kní-

žaty a stawy papežw a stolice ímské ob-

staráním od léta 500 až do 1635 we 4.

263. >Výtažní neb summowní zpráwa, jak

nedáwno císao-kurfiršto-baworská íšská ar-

máda, . 24 — 5 Lislop. 1643 dw francauz-

sko-weyniarské armády., zbila atd. W Praze

iinpr, akad. we 4. listiíi 6.

264. Pokoj nmecko-šwedský, skrze naízené

k tomu jak Jeho Cis. Welebnosti a král. též

koruny šwedské atd. w Miinstru we Westphali

dne 24 íjna 1648 podepsaný a speetný.

W Praze u Ji, Šipae we 4. 1648.

265. Supplicati pokorná sw. ímské íše pod-

daných králm, kurfirštiim, knížatm atd, — w
Frankfurt pi wolení ímského krále podaná

we 4, 1658.

266. Gruniowní zpráwa o wolení a koru-

nowání ímského krále aneb císae, též o slaw-

nostech a ceremoniích, kteréž se pi tom za-

chowáwají, w eštinu uwedená od "\VAC8L.

.JOS. PELIKÁNA, w Praze u K. F. Rosen-

miillera we 4. 1711.

c9 Polská.

267. Confoederatio aneb smlauwa pánflw sta-

ww polského králowstwi a J, M, krále pol-

ského wojskem k J. M. K. krále polského cti

a w ywýšenosli též i obecného dobrého wyzdw i-

ženi uinná, w Praze u Lidní, Sedlanské,

1656 we 4. arch,

d) Rakauská.

268. Jana Frid. Matenesia berla králowská

a císaská nejoswícenjšiho a katolického arci-

domu rakauského, z lat. pel. od Joacbima Alex.

MCOLAIDES (a) Lišowského. W Praze 1635
we 4. (.\utor chybn psal šestmecilmého, ne-

rozumje tomu slowu.^

269. Sláwa nejstarožitnjšího arcidomu ra-

kauského na každý den pes celý rok wyswct-
lená, k šfastnému Ferd. III tažení do eského
králowstwi atd. z lat. Mik. Weruulea pel.

Wácsl. Frant. Coeleslimis (t. Fenis) we 4.

1628, w Praze. Opt 1635 we 4.
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270. Jona Tannera legraci cisaisUú, Kloraii

lui iKiriKoiii cis. Lfi)|». 1 k porl olIoiiuiiisKc . .

.

wykoiiHl wys. iiroz. p. Wallcr lirabo /, l.cslic.

W" l.ilomyšli 1669 w 8. u Arnošta z Dohio-

slauiiia.

271. Diarium liodnowrnó, aneb Avypsáni toho,

lo se >v as liirockclio dobýwáni cis. Iilawní

residenci msta ^^ idn zbhlo, od jednolio cis.

olicira. který od zaátku až do konce téhož

dol)ý>viini w tmž mst pítomen byl, w Praze

1683 >ve 4.

e) llicrshá.

272. Helací aneb prawdi\vá zpráwa o idier-

bkém hlawnitn mst a králiiw uherských re-

sidencí Budíni, kterážto w r. 1686 od cis. a

jiného kicšf. lidu wáleíného obležena ... a do-

byta jest \ve 4. (1686) bez místa a lisk. listu 6.

27:?. Actus ínauffurationis vexillorum, to jest :

pow co\^ ání zástaw , když p. Urbanus Celder

p. Hakoczy Ferenca jednoho reoimeiita oherštr

wojenskau expedicí konati maje osm nowých

záslaw do chrámu Žilinského pinesli dal 1707

w Beznu uinné. Wytištne w Žilin w impr.

Dadanské. Sepsal DAMEL HERMAN (mladší.)

P Morawská.

274. Prodromus Moravograpbiae , lo jest:

Pedchdce Morawopisu, obsahující summowní

wýlah wšeho toUo, co >v lémž Jlorawopisu, kte-

rýž na swllo se holowí, obšírn položeno bude,

zalim naped wyslaný od swého autora )1. To-

máše JA\A PESIXY z CECHORODA, w
Litomyšli u Jana Arnolla 1663 w 8. (bez ísla

stránek).

g) eská.

275. Bítwa u Jankowa dne 6 Bezna 1645

mezi našimi a Swedy nešfastn swedená a od

samého hrab. z Ilacfeldu . . pijpsaná.

I
Dle listu píiwoílnílni w archivn na hrad Ná-

thoílskni fhowaného. od Jus. Myslimiia Liiílirika].

Tišltio \v Mus. Cas. 1815 sir. 4H.

276. a) Poznamenání písemné dluh, kleré

.1. M. C. Ferd. Umu w pokut a práwem od-

aunirtním pišly. Hkp. IVtl. (Cal. Pele.) b) Ex-

Iracl do lišku potažených stalkQ w Cechách

za Ferd. Bkp. 1686 hibl! we. XVH. E. 28. we 4,

277. Ubšírná grunlowní zpráwa onebdejší

prošlé Fridlandské a jeho spolu puniownikíi

oltawné zrady. \V\t. w Praze we 4. 1634.

278 WÁISL.VWA KOZMAXKCIA krátké

wyp.<iáiii 301elé wálky. HUp. necelý jde až do
r 1645.

Ocllud do r. 1668 doplnný a wvdaný Vlno. Za-
hnidnikein w Cas. mus. 1833 I. 92. 11. 123. (rc
pkná).

279. Diarium neb poznamenání zbhlých se

wšeliUýcii pihod poínaje od r. 1640 až do

r. 1657. Hkp. we. bibl. XVII. D, 41. fol.

280. IJepartici aneb rozwržeui od r. 1652
z rkp. lišt. w as. mus. 1844 sir. 375 (od

Erbena).

281. WÁCSLAWA NOSIDLA z Geblic

kronika, která pamlihodnosti od r. 1626 až do

1(558 wyítá. I5kp.

282. Léto- a deiiopis, lo jesl celého krá-

lowského Starého a Nowého msl Pražských

léta 1648 patnácte nedl dnem nocí Irwajiciho

obležení šwedského prawdiwé a ubezpeliwé

wypsání, od JANA NORBERTA ZATOriI.A
:3 Lihrenbviku atd. w Starém m. Pražském u

Kateiny ernociiowé wdowy 1. p. 1684 we 4.

s liflTuranii.

Po druii w Praze u .lana Arn(dla z Dobrosla-

wína 1703 we 4. Též w Praze 1819 w 8.

283. Šetrná obrana a defensi relací Kolo-

wrato-Pai)eniieymské J. M. Císaské pipsané pod

ochranau wydané ol.

284. Hrab WILÉM SLAWATA sepsal

hislorií wku swého \\ Cechách dílem eským
jazykem.

Balbin chwálí jeho cskau wýnduwnosl, a do-

kládá, že knihy jeho posud proto se netiskly, po-
nwadž prawda nopízc plodí, a on zhusta zasa-

zuje se proti stran nekatolické. Rkp. ol. 9 a 10

swaz. w Hoowiké, v/e. a jiných bibl. Rk|). w
31us. num. 109 má nadpis: Slawaty z Chlumu a

Košund)erka Milénia, de regno Bohemiae memo-
rabilia. Príbbowé w králowslwí eském od asu
dwan z okru wvhozených atd. Jiní rukopisowé z

XVII wku nuni."3(58, 369, 370 taniže slowau : Sla-

waty NVil. krátké poznamenání toho, co se w král.

eském stalo od léta 1612, zwlášt pi též rebellii,

když páni na hrad Pražském z oken wyhozeni
b>Íi. .Ifden rkp. z XVII století u p. ryt. z Ncuberka

(w>'tali ze spisíi Slawatowých) iol. Z nho podán

w\'jiniek do Cas. mus. 1845 str. 190 od J. Malého

pofl jménem : Píspwek k historii eské XVII stol.

atd. Píbh wyhoziní dwau hrabat z okna r. 1618

též w rkp. we. bibl. XVII. B. 26. a D. 29.

285. Wýjimky z kroniky rukopisné od r,

1688. Podal prof. Stárek do Oas. mus. 1845

sir. 335.

28G. Poselkyn starých píbhíiw eských,

aneb kronika eská, od prwního do nynjší zem
eské pichozu dwau knížat charwalských, echa
i Lecha , w laslních bratí, až do šfaslného pa-

nowáni císae Bímského, krále eského atd. Fer-

dinanda prwniho, wždycky witze slawného.

K rozmnoženi obecného dobrého, k zwelebeni

jazyka eského a k prospchu bližního od knze

JANA RECKOW.SKÉHO, kižownika s er-

wenau hwzdau na swllo wydaná. Díl prwuí.

w nmž se nkteí cizí píbhowé nacházejí,

kleí k domácím pináležejíce od nich se od-

cizili nemohli. S powolenim wrchnosli, w krá-

lowski'm Starém m. Praž^k<'m u .lana Karla .le-

ábka. DoKonaLo se jcDcnál tého Lel)nafl700j



HISTORIE WEST, PANSTVVI ATD. 273

fol. sir. XXIV, pípisu swatým patronm eským
atd. textu str. 1040, rejstíku str. XLVIII ^).

Po 9 let spisowal kroniku, užiw Hájka a mno-
hých jiných kronik a spis, ano osobn naw-štiwil

wšech míst w Cechách, Morawe a w Uhích, kdež

se nco (iležitého pihodilo. eština má sice stopy

wku swého, a wšak dosti píjemn se ítá. Díl

druhý posud w rukopisu ležící u p. p. križowníki

w Praze, jde od Ferd. I až do smrti Leop. I 1705.

Má mnohé piídawky k prvvnímu. Z toho tištno :

Dobytí Prahy od Swedii r. 1648. W Cas. mus.

1829 a. 100.

287. Miscellanea personas seciilares et res

potissimum civiles concernentia, ex archivis sup-

pressorum in regno Boh. monasteriorum collecla

ab a. 142S usque 1720 (esky). Rkp. we.
bibl. II. A. 27.

288. Žalostný hrad , bolestný sklad

wznešený swta poklad (chron. 1720) t. j.

slawné pamti nejjasnjší a nejmoc. p. p. Ele-

onora Magdalena Terezia, owdowlá korunowaná

ím. císaowna, uherská, eská králowna atd.

w slawném panowání, w skraušene'm pokání,

w Kristu milowání, w swate'm skonáni, na

smrtoslawne'm 1 6 loket zwýši , nkolika sty

woskowýma swtly a lampami oswiceném le-

šení . . w chrám w Rakowníce pedstawená,

w Praze 1720 we 4. listu 6 (popsání toho

lešení).

289. Korunowání císaowny a králowny e-
ské Alžbty we 4. w Praze 1721.

290. Nowá sláwa králowstwí eského, skrze

Bejšlastnjši píjezd, nejjasnjší slawn panující

ímské císaowny, špaihelské, uherské a eské
králowny Alžbty Kristiny. W Praze u K. F.

Rosenmiillera 1721 we 4.

291. Zpráwa o poslední nemoci, smrti a po-

hbu J. K. W. knžn;^ III Welikého knížete To-

skánského Y2 archu [1723.] U Rosenmiillera.

292. Slawné koruuowání . . Karla YI w ne-

dli 5 Sept. 1723. U RosenmuUera.

293. Slawné korunowáni nejjasn. . . knžny
Alžbty Kristiny.. 8 Zái 1723 na hrad Pražsk.

U Rosenmiillera.

294. Trojí popsání, pedn slaw. wjezdu krá-

lowského Marie Theresie do kr. mst Pražských,

za druhé slibu ddiné poddanosti, který sta-

wowé . . . složili, za tetí její korunowáni w e-
chách od J. Jindicha Ramhofského (1743)
fol. s obrázky , w Praze u Karla F. Rosen-

miillera (bez r.)

295. Zem dobrá, to jest zem eská, do

které semeno ž dobroty božské hojn wsaté

uinilo užitek stý. Luk. 8 kap. 8 w. Takowého

1) Zlomek z Poselkvn této nalézá se w rkp.

we. bibl. XVII. . 41. — Jiný zlomek léiiož

díla od r. 1596 — 1608, w rkp. we. I>ibl. II.

A. nnm. 4.

užitku krátké pedstawení. Pedn odkud , a

z jakého národu má poátek národ eský, a

kterak se w této zemi osadili, též o zaátku

s. katolické, a nikdy w eské zemi nepemo-
žené Kristowé wíry, stálé horliwosti, též i ji-

ných chwalitebných inech a skutcích, též o kle-

notech , bohatstwí , wojnách a eského národu

udatnosti ; item o mnohých píhodách a kací-

stwi w eské zemi, wšechno z hodnowrných
spisowalelíiw a knih sebráno, a ku potšení

slawného národu a ke zwelebení jazyka eského,

od upímného wlastence sebrané a sepsané anno

1751, w Hradci Králowé 1754 w 8. str. 467.

296. Diarium, to jest každodenní pozname-

nání toho, co se skrze pruské., obležení ms'a
Prahy w r. 1757 každodenn stalo. W Praye

u Ign. Prusy 1758 we 4. sir. 40.

297. Boh. Balbina Epitome aneb wýlah knihy

historické, obsahující w sob pamti eské, z lat.

peložen^ od PAVVLA PUÁLKY, far. Kar-

dašowé eice. Rkp. fol. na konci uhnilý w Mus.

h) Mst jednotných, -panstwi atd.

298. Pamti rytíe MIKULÁŠE DAICKÉ-
IIO z HESLOWA. Rkp. fol. w Museum.

Jest wlastn letopis horního msta Hor Kuten,

w nmž oba Daictí Ondej otec a Mikuláš syn

jeho žiwi jsauce 1510— 1626 mnoho zaznamen;iii.

Kejwíce zpráw wztahuje se na Hory Kutny a okolí

jejich, wšak též hist. eská, zwlášt za panowání
Rudolfa II, Mathiáse a Ferd. II obsahuje se na mno-
hých nustech. Rkp. Mus. 367. Wýpisy tištnv w
as. mus. 1827 d. 77; 1828 a. 39; b. 81, c.'25;

1829 b. 76.

299. Písek msto; nkteré listiny jeho se

týkající od r. 1431 do 1617. Rkp. we. bibl.

XI. A. 15. et B. 2.

300. Pamti msta Mezíe pod Rožnowem

(Walachisch Mezeritz). Rkp. obsahující zádawy

a nátisky toho msta w 301eté wálce od r.

1622 až do 1629.
Prwní tam kat. far. byl r. 1627 Petr Wlak. za

nhož nechtjící pislaupiti ku kat. náb. wzením
trestáni byli.

301. Kronika msta Laun od 1. 1490 až do

1631, sepsaná od PAWLA 3UKŠ0WICE.
Rkp. pflwoduí w Duchcow.

302. Rozdlení statkiiw Litenského a Lo-

chowského na 2 díly. Díl druhý Lochowský I.

1640. Rkp. mus. 750.

303. FLEŠKYN z AUERSPACHU MI-
KULÁŠ , heitman hradu Pernšteinského : Di-

arium obležení bradu Pernšteina od Swedi^ r.

1645. Rkp. wlaslní rukau psaný we 4. od r.

1645, u p. hrab. Milrowského Wilh. pepsaný

1828 u p. Boka 2 fol.

304. Baptista a Gera kanci, památky o míl
Mezeii. Rkp. W. Wochenbiatt 1826. Num. 40

(Boek).

18

1
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305. íSnVV ONDKEJ. nu-šfan a spoliiradiií

ni. W. Mezriie: Poziiaim-iiiini nklerýcli purk-

mistr a rycliláru w iiist Mcíii nad ekau

lieiwau. za kliTÝli pamti Itodné woci se staly.

Jct to kronika m. Mtziíío od r. ir)39 — 1648

pru iiiura\\.>kitu liist. duležilú. NVýtah z ní u p. Boka.
306. Hegislra hlawní wšelijakých pMjniw

Pražských mlynáriiw od I. 1653; poícl towa-

ryšu>v, staršili iomesla mlyiuíski-lio mst Praž-

skli od 1. 1654; reo^istra páiiinv inlynáiinv

staršicli pisižiiýh w král. teskm od I. 1658.

Bkp. Miis. 757.

307. ^^'^'!;ady králinv oskýili od Karla IV

až do Fird. lil (1353 — 164Í)) Starému m.

Pražskému dané. Rkp. (saec. XVIll exeunte") fol.

>ver. bibl. XV. Cil. fol. 9. squ.

308. Privilegia a swobody msta Pardubic,

až do Karla VI. Rkp. fol. u P. Brožowsk. z

Prnwoslaw.

30í>. Mistra Jiího Bydžowského kronika Mla-

doboleslavská od I. 894 až do I. 1651 spo-

ádaná. Hkp. na Wyšehrad a >v Museum.

310. Deym Kaurima msla ald. od JindHc/éO

Uflcjf/ffrd ZY>VALI)V Kauimského, knze Lo-

mnického, w Praze 165í( w 12.

311. Pamti msta Kojetína. Hkp. XVII wk.
I
lam we farní kniho>v.]

312. Pamti m. Lipníka. Hkp. XVII stol. tam

w kane. wrclinost.

313. Kniha památní m. Prerowa z právní po-

low. XVII stol. obsahuje 'svšelíké píbhy a

opisy wšech list téhož msla. Rkp. fol. pi
témž mst.

314. IIAXKE von Hankens/ein: Geschichte

der schwedischen Besitznehmung der Stadt 01-

mlz v. J. 1642 — 1650 nm. a esky. Rkp.

w Mus. muraw.

315. erné knihy prá>va loweckého náhradu

Buchlowé 1562 — 1654. Rkp. fol. >ve sbírce

Cerroniho.

316. Privilegia pánw Nowomstských od

Ferd. IIl. Rkp. Mus. 693. Instrukcí., k hospo-

dáslwí, též pi saudech atd. [od hrab. Wald-
šleina w Ilradišlij Hkp. v\e. bibl. XV. E. 16.

fol. list 99 r. 1656 |pro kancellástwi duiežitéj.

317. BI.SATTO MlKUL.iiS, písa msta
Tebíe, 1660. Pamti msta Tebíe. Hkp. fol.

(tamž).

318. Instrukcí a informací hospodáská pro

panslvvilIradištské(Mncliengrátz) s. a. (c. 1663)
fol. Kkp. we. bibl. XV. E. 16.

319. erná kniha kr. msta Ilradi.št, do níž

se wšelijaké wýsitcby a ortele zloinc >vpi-

80wa 1 mají.

>NvNlf<liy r. 1(;()3 j.-<iiii pro liislorii iiiorauskaii
z ohledu .slra.šliwho vvpádii Tiirkii a Tataru do Mo-
rawy r. 1t)G3 ddežilé. Hk|). XVII stol. fol. (Wýtah
u ]). Boka).

320. Pamti nklcrf- starožitné wvhledané

w píin msta Brodu Uherského, jakby dáwuo
a od koho založeno bylo. Hkj). (psaný od TOM.
PEíI.NY z CEi^lIOliODU) >v Duchcow,
knihow. hrab. Waldšteina. Na konci psáno : Ac-
lum vv mst Brod Uherském die 15 Julii 1666.

Dobner >v monum. inedit, wyliskl len spisek

latinským jazykem.

321. JANA KOÍIÍXKA staré pamti Kut-

nohorské, pod figtirau dwacili drahých rudních

kamenu wyobrazeué prací Jana Koíidta, vv Praze

u J. ernocha 1675 w 8. sir. 376. Z no^vu

vvydal J. Devoly, w Praze are. lisk. 1831 w 8.

sir. 268.

322. Registra obnowowáni raddy Men.^ího

msla Pražského od I. 1630 až do 1680. Hkp.

Mus. 482.

323. Urbá panstwí Pardubského od I. 1680.

Hkp. w Museum.

324. Djiny msla Plzn až do r. 1680.

Rkp. we. bibl. fol. XI. chybný A. 15. (esk>

a nm.)
325. Manuál aneb registra památek lowary-

šw emesla mydláského od I. 1560 — 1683.

Rkp. Mus. 583.

326. ISkleré památky wylažené z knih mst-
ských horního msta Píbrami 1 686. Rkp. bibl.

we. XVII. E. 28.

327. Lamentací ohííowá, plá a naíkání král.

msta Klatow, 8 dne Jali 1689. Hkp. Mus. 488.

328. Descriptío inw ty potentatw fran-

cauzského, brandenburského, saského a bawor-

ského, kterým maršem a wšelikerými nehodami

a s krwawým potýkáním mezi král. uhersko-

eským lidem král. msto áslaw potrefilo, se-

psaná od FrtAN. BUkSANA, mštnína áslaw-
ského. Rkp. Wochenbiall 1825. 76 (BoekJ
prawopis chybný.

329..JANA FLOR IIAMMERSCHMIEDA
a) Historie Klatowská w sedm dílu rozdlená.

W impressi arcib. Semín. 1. 1699 we 4. silná

52 archy a 3 listy.

Jedná o pohanslwu Klatowskéin , o piiwodu a

zrústu kesfanstwa, o s\v. obrazu p. Marie Rc:yské.

o zázrarnéin obrazu j). Marie Klalowské krwí se

potící I. 1685. a o diwírli a zázracích lam htalých.

Má také dležité zpráwy o klaloweeh a eské zemi
wbec. eština prostední.

bj Praha stará pod fígurau krásného mládence

pedstawená pi renowací magistrátu. Rkp. we.
bibl. XVII. E. 37. fol.

c) W Praze blaze kdo má peníze. Uroz. a

stateným p. wládykám J. M. C. purknnslru a

radd kr. m. Praž. |tii obnoweiií I. p. 1715. 20

Máje si. magistrálu obtowáno. ^^' Praze u Ji-

ího Lal)aiina we 4. listu 11.

Be hi.storikýriii zpráwaini naplnná.

330. WRBTICKV MIK. Pamti msteka
Slawiíiia od r. 1153—- 1708. Hkp. XVIII slol.

fol. (Boek).
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331. Plze, starokatolické, bohu, císam a

králm wždy wrné msto. W Praze u s\v.

Klímeiita 1716 we 4.

332. APEK WOJT. WÁCSL. : Starobylá

láze Mikulášská blíž wsi Wradavvi u Wyso-
kého Meyla. W Litomyšli 1731. vv 8.

333. Kronika msta Brodu Uherského od r.

1019—1731. [Hozdilná od wydané J. Dob-

nerem w Mon.] P«kp. XVIII stol. u p. Boka.

334. Wypsání privilegií msta Bydžowa nad

Cidlinau psané r. 1732. W rkp. we. bibl.

XVII. E. 38.

ij Rodu.

335. Nápisowé w kostele matky boží ped
Teynem od r. 1589 sld. saec. XVIII. fol. Rkp.

we. bibl. XI. A. 3.

336. Erby nkterých panských rodin král.

eského 1. 1633. Rkp. we. bibl. XVII. A. 8. fol.

337. Rod pán abelických ze Saulic, dá-

waje zpráwy od 1. 1448 až do 1. 1648. Rkp.

s obrázky štítw w we. bibl. XVII. D. 34. fol.

Jeden Cabelický byl pi wpádii Jiího do Prahy;

Wácslaw Cab. za Ferdin. (1648) komorník a wo-
jenská radda, pi zteení Prahy rann, zemel a

w Teyn pohben.

338. Splendor et gloria domus Waldsteini-

anae t. j. múzy wraucnoslí božskau literním

umním oswíceny od KASP. ZARUBY. Rkp.

we. bibl. XLVI. A. 127 a XVn. D. 42. b.

r. fol.

339. Jména rodin slawu panského z rozli-

ných knih sebraná. Rkp. we. bibl. (bez r.) z

xVlI stol. sign. XVII. F. 36. we 4.

340. Vincentii ord. s. August, genealogia

regum, principm, comitum dílem esky. Rkp.

we. bibl. XVII. G. 16. 1659.

341. Ms. we. bibl. XI. E. 16. we 4. list

90 od r. 1683. Farrago collectaneorum gene-

alogicorum et aliorum, obsahuje tabule rozli-

ných rodw eských s formulemi lislw lat.,

nn). i eských.

342. Památka roduw rozliných pánw 1686.

Rkp. we. bibl. E. 28.

343. Rodopis nkterých rodin panských .
genealogia Kaplíw, Waldštein, Bšin a j. ald.

Rkp. 1698 fol. we. bibl. XI. A. 13.

344. Nápisowé w kostele matky boží ped
Teynem ta mže.

345. Ncjwyšší a poslední wšech hodností i

dstojností stupe w ebíku Jakoba wyobrazen

(chron.) ke cti a sláw J. Exc. w. u. p. He-
mana Jakoba, hrab. z ernína a z Chudenic

nejw. purkrabího., na hrad Pr. w hlawním

kostele sw. Wíta 1710 4 Záí wyzdwižen atd.

W Praze u sw. Klímenla fol. list 1 1. Popsání

žalostného stawení (neb castrum) s nápisy jeho.

346. Karel František Kosenmiiller : Regislík

aneb poznamenání wšech wzácných rod e-
ských. Wydáwal od r. 1710; pak od r. 1722
obecný tilulá wšeho panstwí a rytístwa w e-
chách, pi kalendáích Swalo-VVojtšských.

.347. Svi-leckij Petr hýwalý vicearchivá knížecí

w TeI)oni. chystal k tisku a tištným náwštím r.

1767 oznámil spis pod titulem:

Rafíka eská stawu duchownímu a nábožen-

stwí, jakož i také nejwyšším, wyšším a nižším

rodm, kostelm, klášterm , špitálm , mstám,
též budaucím kronikám a zwláštních rod spi-

sowatelm atd. na bezpené a dokázané bisto-

ricko-genealogické pamti ukazující, co jich jest

na tento as nejwtším dílem z nkdy pánm
z Roženberka w Teboni zanechaného J. W. O.

K. M. z Swarcenberku nyní patícího archivu

wyhledáno a w poádek uvvedeno w 13 kni-

hách sepsáno.

348. Rod panský ze Šternberka w echách,

nkteré písemnosti jeho se týkající, poruenstwí,

zápisky o statcích atd. s. r. (saec. XVII) fol.

bob. Rkp. we. bibl. XV. C. 18. fol. 5 sld.

37 sld.

349. Woraického (Frant. Helfrida hrabte)

rodoslow a erby nejstarších a nejpednjších

rodw eských s. a. (saec. XVIII ineunte) fol.

lat. bob. germ. Rkp. we. bibl. XV. E. 1.

j) Ziwotopisy.

350. ŠAROWEC JAN JAKUB z ŠA-
ROWA : Gruntowní a prawdiwá zpráwa strany

osoby mé 1645. Rkp. jeho wlastní rukau 27^
fol. Pídawek k historii morawské w as šwedsk.

wojny (u p. Boka).

351. Dreser Ani. Jos. : Žiwot nesmrtelný

p. knžny z Lichtenšteina. W Holomauci 1741.

352. Wzení a wyswobození Tobiáše Ma-

sniciusa, církwe Ilawské kaplana. Ms. XVII saec.

4. (Boek).

353. Bh žiwota Pawla Doležala od nho
samého sepsaný. Ms. we 4. (Boek).

k) Denník.

354. Denník Widenský od 1 Dubna až do

27 erwna 1761 we 4. Pestal pro nedostatek

odbiratelu.

1) Nowiny.

3.'í5. Pi kalendáích kladeny býwaly nowiny wcí
nedáwuo zbhlých. Takovvé jsau k. p. W Staré

Boleslawi w bibliotéce Swatovvácslawské pi knize

latinské následující li.Héné I. 1683 — 7. a) Sum-
niowuí relalí neb jistá zpráwa wšeho toho, co pi
nbkžoiií cis. residencí msta ^^idno, jakž w témž

mst tak i vven z nho t. w leženi tureckém . . .

se zbhlo (1683).

b) Krátká zpráwa, co se pod komniendau J. O. p.

kníž. z Lothiiniiu mezi kcsfanskau a turcckau ar-

niádau u Ostchonia 1. 1685 dne 16 Sept. zbhlo.

c) O dobyti znamenité pewnosti Nowých Zámkivv

od lidu cis. . . ktcrau Turek 22 let . . w svvé moci ml.

18^-
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d) >Vy|)Si'mí s dílem armády cis. p. froiurala Leslie

k int^slu Osfku a Mostu ji'lto tažení I. 1GS5.

c) rrawdiwii zpráwa o dobyli.. Binlíiia \v hích.

Z >\idii od ó Záí 16^6.

f) PniNvdiwá zprihva o wilzslwí. . . nad nrmádnu

irei-kaii ItiST. Též Wíp.-íáiií pewiiosii I'atnis.>iO a

Lepaiilo . klré BenáUiiné w králowslwí Morca

1 urkuin odali. Téi o dobytí pewností zámku Malpo

a Esekii.

3r)tí. Na r. 1719 a) Swadebiií hospodástwí, které

l\lt) poslední dni masopustni pi dwoie J. M. . we
Widiii držiMu- byli má skwostn. we 1. list 1. (Jc.st

popsání nia.škarádv dworské r. 1719. h) Hrozný n

(iikdy sl>chanv píbh.. W Halin (1719) t. zabití

ít)r newinnýh lidí Jiiíin katem vve 4. 1 list. c)

Species facli aneb zpráwa o jistém podwodníkn,

klcr> na wrchu DirboIFcn 9 mi! od Prahy blíž Danby
\V)zd\\iho\váním pokladn lidi šálil \ve 4. 2 listy.

d) 1'clirozná. prawdiwá a dokonalá zpráwa o ne-

sCa^tném marši armády šwedské 1 list. e) >V>'lah

slaw. wjezdn tureckého legala do >> ídn 1719 1

li>t. Téhož legata cesia do ^>ídn 1 list. f)
\\\-

psáni pniwodu pohebního p. J. \V. hrab. /. ííallas

1719 2S CVrwence we 4. 2 listy, g) » ypsání ce-

í,ty od hraniiné Turka pewností Nissa až do Con-
!itanlinopole eis. lehala p. hrabte z >Virmonlu ; též

aiidimci tureckého lesata we Wídni 1719 we 4. 6

lislú. li) Prnwod pohební p. Ludwíka 11. Bechyn
i Lažan 1 list we 4.

357. RoseumUller Kar. Fr.

rraiski' pošluicshé noirimj auterní a sobotní we
4. Poaly wycházeti 4 I nora 1719 a psány od nho
až do limrtí jeho 9 crwna 1727. \\ bibl. we.
IV. B. 9.") jsau roky 1720—1727 mimo 1721 a

áslkii 1723. Oznámeni zní takto : Pedchdce e-
ského Poslilliona a neb pedmluwa na nowiny e-
ské, jenž se u mne Karla Kr. Rosenmiillera im-

pressora w kr. Starém mst na Uhelném trhu w
dom u zlatého Kíže tisknauti, a dwakrát do tý-

hodnu w auterý a w sobotu se rozdáwati budau...

i\it\\iny poiiejprw se biidaii wydá\vati w tu stedu
po hromiii( ích t. j. 4 ms. L'nora léta pítomného
1719. Kdežto w prwních nowinách tak íkaje grunt

založím mého budaucího pedsewzetí. Staw celé

Kwropy laskawniu tenái ped oí postawím
;

posledního pokoje tureckého sndauwy w pamt
uwcdu. dobytá jakož i od( izená nn'sta jmenowil
doložím, wše cis. wojsko s rejstíkem wšech ny-
njšieli reffimentí náležit poznamenám. Jedním
slowem niehož nepominu ald. Datum na Uhelném
trhu u zlatého Kíže dne 2.") Ledna 1719. [Celý

roník za 8 zl. . íslo za 6 kr.]

3.'j8. Na r. 1721 aj Nowá sláwa král. eského
skrze nej.Kfaslnjší píjezd . . . císaowny Alžbty
Kristiny z >Vídné do Karlowých Waru wc 4. u K.

Fr. Kosenmúllera 1721 sir. 37 (popisuje píjezd a

každodenní konání králowny. h) Nowiny prawdiwé
<lr:išliwé spoádány tohoto 1721 roku, w Praze u

K. Fr. Uosenmullera w 8. (bez r.)

3j9. Wýiah historický z celoroních nowin, co
>e od ms. Srpna 1711 až do konce ms. Záí
1742 stalo we 4. (bez místa a rokuj.

3G0. Nowiny od r. 1761, 1770, 1771. (Wíd. blbl.)

m) Círhwe a núboienstwi.

301. Spis morawských knží o sjednocení

Hj20, fOiiIášeDÍ brati, w Lešnt* 1635 sir.

163 we 4.1

362. Dekret knižcie Karla I.ichlenšteinskélio

proti prediknntfiin I. 1621 dne 13 Pro.<5Íncc.

Kkp. we. bibl. (saec. XVIII) we 4. XI. D. 14.

fol. 65 též XI. A. 12, kdež také: Patent o

>vyhlá.šení pokoje 1 650 , a zpráwa o podáni

nnsla Wyškowa rebellantiim (saec. XVIi.)

363. JA\A U08ACIA u) Koruna neuwadlá

inncedliiikiiw božich teských ald. bez r. a inisla

w 12. (Nmecké wydáni z eského peloy.eiié

jest od r. 1G21). Opt 1756, 1844 w lliberku.

b) Piwiláni pobožné bohu wérným a niilyni

t'echimi 1628 (Inde.x).

364. Truchlivý t. j. smutné a truchliwé a

teskliwé Mowka kesfanského nad žalostnými

wlasti a ciikwe bídami naíkání, dwa díly w 8.

1622.

365. Epitome aneb krátký wýtah a zpráwa

z rozliných kronik uinná o tom, kdy která

a jakau pomocí., w tchto krajiiiácii wira neb

nábožonslwí protrženi nastalo. W Olomauci u

Malb. Handle 1623 we 4. (Boek).

366. Compelle inirare t. j. o násilném lidi

k .wie moci telesnau pí-idržowání w 8. 1625.

367. Pamti lidi na wíru kalolickau obrá-

cených. Z rkp. 1627 tištno w as. mus. 1843

str. 197. (S uwedenim p. Fr. AI, Wacka).

368. Retuk duchowní wrným a mnoliými

pokušeními zemdleným kesfaníím ku posilnni

podaný. Inc. Ach ewang-elilšti kesané wedlé

národu našeho eského krajané nejmilejší ald.

— (aby neodstupowali od wíry ewang.] Rkp.

we. bibl. XVH. H. 31.

Nowý opis 1825 ze staršího 1626. Rettunk proli

Antikristu (Index), snad táž jest kniha?

369. List (slar.«ích) bratí (z Polska) k roz-

ptýleným poslucliaíjm I. 1630 poslaný. (Wý-
jimek z nho w Obran Mart. z Dráž. 1636
sir. 63). It. 1632.

[Uwádí se w Ohlášení bratí, w Lesn r. 1635
sir. 93.J

370. Listy dwa Bartolomje Mifijsity a Ka-

špara Hlairacia I. 1634 z Hollandu psané.

[Ohlášení bratí, w Lesn 1635 str. 193].

371. Rozjímání potšitelné o jistém a brzkém

exulantw, w zemi cizí pohostinu bydlícítii, do

wlasti se nawrácení (Index).

372. Malhíáše Hoe zdání, kterak se cho-

wati mají ti, jimž se porauci, aby uení pape-

ženské pijali
,

peložené od WIKTORINA
MEZRICKÉHO. W Dráždanech 1629 w 8.

373. a) Instrukcí a naízeni Jana .Jiího, kní-

žete saského, kterak w jeho zemích léto milo-

sliwé ewangelické držáno a slaweno hýli mlo.

\V impr. Sam. Marlininsa w 8. 1630. K tonui

náleží h) Modlitba, kteráž se na milosliwé po-

ruení .1. M. Kiirfirslské po wyznání a absolueí

w ewang. milosliwém lét na kazaUdliiicích í-

kati má w 12. (Iiide.\>.
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374. SAM. MARTIN z DRAZOWA a)

líeforniatio Hussi et Vindiciae Zižkianae we 4.

b) O píediwiiéin cirkwe Kristowé zacliowání.

c) Collatio llussi et Lutlieri, srownání tch
sw. oleu we 4. Poslední spis psal r. 1G19,

maje dowolení naliledati w bibliotéku akademie.

Wiz acta academ. B. 26. str. 117 (w arch. Fil.)

375. JIÍHO FERA mappa katolická, neb

obrácení národw wšeho swta, ktere'ho wéku
a asu, a skrze které' kazatele k poznání swaté

wiry katolické jsau pivvedeni. S dowolením

wrclinosti vvylištno w Starém mst Pražském

u Pawia Sessia léla pán 1630 w 8. archíiw

32, pipsaná na 5 stranách podlé nynjšího

spusobu mladšímu pánu Janu z Talenberku na

.lankow, Bedichowicích a Postupicích, c. radd.
Oddlení má tato: O obrácení Ewropy, prvvního

dílu swta. O Russacích. O Mozkwaiiech. O Slo-

vvácích, jež Latiníci Gazaros jmenují. O Dacích. O
Slowácích w Pannonii. O Kranskýcii a Korytanských.
O Slowácích píilnoních. O 3Ieklburských. O Bul-
ganch. O obrácení ostrowa Kugia. O Char\yatích.

O Bosniacích.*0 Racích. O Morawanech. O Ceších.

O Polácích. O Slezku a Lužicích. O Priišácích. O
Liwonii. O Pomeraních. O Litw. O Samojitské ze-

mi. O Nmcích a jiných plnoních krajinách. O
Britanii, Hybernii atd. o jiných ostatních zemích a

krajinách Ewropy, Azie, Afriky a Ameriky. (Wbibl.
we. XVII. F. 63).

376. Auad powinnosti duchowní služebník

kesfanských . . . Mlnickému bratrstwu literát-

skému tla božího... w 1631 lél rozdáwaný,

od li. Ondeje But. Fizírka z Jind. Hradce,

.1. M. K, p. p. kardinála toho asu vicariusa

w kraji Boleslawskcm a dkana Mlnického. W
Praze na St. mst u Pawla Sessia 1631 w 8.

str. 517.

377. Církwí eM'angelických w Cechách ny-

njších spsob. Rkp. od r. 1632 (w Žitaw).

378. Historie králowstwí Kristowa, to jest

gruntowní wypsání podiAvného rozšíení, wrt-
kawého nestálého štstí, a jistého uloženého

asu církwi Kristowé w nowém zákon, kterak

ona we wšech místech po swt štípena býwá
a od Žid, pohanu, Turk, papeženc, kalwi-

nist a jiných nepátel, hrozné protiwenstwí

trpí atd. Skrze Filippa Nicolai latin wydaná,
odtud skrze J. Arlus z Kdánska do nmeckého
peložená, do eštiny uwedená od BOHUSLA-
WA KINECKÉIIO z RONOWA atd. u

wyhnání pro prawdu boží zstáwajícího. Wy-
tlaená s powolením konsistoe Drážanské w
impressí M. Samuele Martiniusa a Dražowa 1. p.

1632 we 4. str. 456, mimo pedml. a rejst.

eština dobrá.

379. JAN AMOS KOMENSKÝ, a) Hád
cirkwe jednoty bratrské. W Lesn 1632 w 8.

b) Oboji cirkwe, prawé i falešné, základ a sta-

rožitná trwanliwost prawé na hlawu Kristu hned
w ráji založené slowem božím a swálostmi

zízenými až do skonání swta se wzdláwajicí

A. Dij. w 12. Pipojeno ádu cirkewnímu je-

dnoty, wyt. w Lesn 1632.
Oha tylo spisy zdají se býti od Komenského dle

saudn p. Boka ; následující ale jsau beze wší po-
chyby jeho, a sice :

c) Urozeného pána p. Jana Lasitskébo hi-

storie o pwodu a inech bratí eských kniha

osmá od Jana Am. Komenského (z lat.) pe-
ložená. Rkp. w Hernhut 1649 w 8. Opt
1660. Pak u J. Urbana 1763, též 1765, w
Halí Magdeburské.

Jan Lasitský sepsal auplnau historii o eských
bratrích, z kteréž Amos Komenský osmau esky a

latinsky wydal :

d) Historia o tžkých protiwenslwich cirkwe

eské hned od poátku jejího na wíru kesfan-
skau obrácení w 1. p. 894 až do I. 163^ za

panowání Ferd. II W Lesn 1655 w 12. w
Amsterdame u Jana Paskowského 1663 w 12.

a w Amsterd, (Žitaw) 1756 w 12. (bez m.

a tisk.) W Hiberku u Jana Samuele Landolta

1844 w 12. Na konci: Historia o bratru Pa-

lekowi.
Jest wlastn peložení knihy od Komenského a

jiných nkterých Cechíiw sepsané latinsky, pro Mar-
tyrologie Jana Foxa, pod nápisem: Historia perse-

cutionum eccl. Bohemae etc. w Leyden 1648,

uinné knzem Adamem líartmanem jakž widti
na str. 8 posledního wydání, kteréž spolu auplnjíí

jest než latinské. Nmecky wyšla we Swejcaích
1650 w 12. pak 1669 w 12. Žiirch ; konen od
Elsnera w Berlín 1764, 1766, wždy w 12.

e) Kšaft umírající matky jednoty bratrské,

kterýmž (w národu swém a obzwlášlnosti swé

dokonáwajíc) swené sob od boha poklady

mezi syny a ddice swé rozdluje I. p. 1650

J. A. K. Znowu w Berlín 1757 w 12. str. 28

f) Smutný hlas zaplašeného hnwem božím

pastýe k rozplašenému bynaucímu stádu atd.

W Amsterdame 1660, w Berlín 1757 w 12.

str. 80.

g) Boj Michala a angelu s drakem a angely

jeho (jinotajitelné ?) W Hoe Kutné u Korce

w 8. 1785.

h) Srdené napomenutí k nawráceni se na

prwní opuštnau lásku jednoty bratrské, nkdy
rozptýleným jejich ostatkiim z Cech a z Morawy

.. uinné. A nyní pro upamatowáni bídn roz-

tržené cirkwe eské. Berlínské a jinších jejich

pozstalých potonilui pi nowém wydání kon-
fessí bratrské, také znowu s pedmluwau wy-
dané. VV Berlín u Kristina Frid. Henninga
1748 w 8. str. 56.

i) Poslední wille neb kšaft, w nmž upímn
Komenský o sob i wcech swýcb iní wy-
znáni, jakož též i užitené krajanm swým dáwá
napomenutí. Od nho lat. sepsaná : pak do e-
štiny peložená. Rukop. w Herrenhut pi La-
sitském, kdež i agenda. Pi knize : Útoišt atd.



278 ODUELl;^i v. 1G20— 17T1.

w Hali Maffd. 1765, též pH uiiieni kazatelském

(1S23) ')/

380. PAWEL SKALA ze ZIIOKE. a)

(Wšeobecná) historie lirkewní, ze spisw a z

pamtí hodnowrných hislorikíiw w krátkau

summu uwedená a sepsaná. Deset dilft welikých

we fol. rkp. púwodni. Wyprawuje historii eir-

kewni od asu apoštolských až do I. 1624,

již w dilu teliiH poiiiá historii nowjší od I.

1516 wehui obšírné. Jest to nejobšírnjší dílo

eské literatury.

b) Chronologie církewní, w niž rozmanití a

pamti hodní pibhowé w církvi boží od slwo-

ení swta až do tchto posledních casuw zbhli

s jistau poslaupností let se wypisiiji (w Duch-

owl. Bkp. we fol. puwodní.
Wýpisky néUleré tištny w Cas. inus. n) Cha-

rakteristika králow anglické Alžbty, b) Jindirha

IV králo franského 1K31 str. 408. c^' Obležení Malty

od Turkiiw I. 15G5. taniže 1834 sir. 2.'i7. — Tažení

Karla V proti wolenri saskéniu 24 Dubna 1557
\v rkp. we. bibl. XVII. D. 26. nuni. 2.

381. Psaní uinné lidu božímu w jednot

bratrské zíjstá>vajicímu od starších knzi též

jednoty 1633 (w Lesn) w 8.

382. Jednáni náboženstwí se týkající za Ferd.

lil esky a nm. Rkp. 1650 we 4. (bibl. Ho-

i-owická).

383. O pfiwodu a wíe 3Ialionicta, od SA-
MUELE ÁSLAWSKÉHO r. 1671. Rkp.

w 12. list 6 (u Boka).

384. Lodi církwe swaté rylfiijící, na moi
swta tohoto, wlnobitím seinotam se zmítající,

wšak nikdy neutunutá. W tech dílech popsaná :

1. od slwoíeni swta, 2. od narození syna

božího, 3. od zaátku kiesfanstwa w zemi e-
ské. Wydaná od dwojíctihodného knze 8Ia-

islra I»AWLA PUCALKY ald. \\ytištna

\v Menším m. Pražském u Jana Arnolta z Do-
broslawína I. p. 1677 w 8. menším sir. 309
mimo rejst. Pipiš arcib. Pražskému hrab. z

VN'aldšleina.

385. Staroeská wíra po zawržcni polian-

.*ikého bludu a niodlástwi wždycky swiilá Him-

ská katolická. Od FRAAT. AI\T. SCIIAKFA
mstys Bohdune faráe. W Praze 1677 w 8.

W Králové Hradci nad Labem u W. Tibelly

1730. Lehí ceny, než díla Pšiny a jiných

z toho wku. D.

386. Wywolená boží winnice obnowená, to

jest: Prawdiwá hisloria: kterak cirkew boží,

••lowem |)án, skrz dokt. Luthera obnowená,

1) Sim. Mnrtinius z Drážowa we swé obran
proti ohlášení bratí 1636 w pedmliiw pra-
Wi. že již driihný a.s .shroiii;ižiiiije, .spisuje a
spr.-iuiije hi.storii církwí e\vanírlil.sk<rli e-
>kýrh. i dáwá králky pehled toho díla" swého.
Sláwáli kde rukopisu toho ?

w mnohém sauženi: Národu se zdwiháni a w
Iwrdém penásledowání. jako ríiže w tmi wzrostlá

a rozšíená jest atd. Na swtlo wydaná od K.
TOBIÁŠE MASNICIUSA, církwe lllawské

w Uhích kaplana, a tehdáž exulanta. W Dráž-

anech u Krišlofa Baumana 1. p. 1682 w 12.

str. 360, krom pipíšu paní Katein Sídonii

Reway z Rewu atd.

387. Prawdiwá a krátká zpráwa processu,

kterýž . . p. hrab Jakobeus Belliogifofa (?) pi
wzeti kostela w mst Klašow a pi msta-
nech ped sebe wzal z XVll stol. Rkp. we.
bibl. XVll. D. 20. fol. num. 2.

388. JELÍNEK TOMÁŠ. Florimunda re-

munda historia o poátku, zrfistu, zkáze wše-
likého kacísiwa tchto wkw, nyní w eském
jazyku wydaná od knze magistra Tom. Jelínka,

poeta laureato, faráe msta Daic. I. 1 680.

Bkp. [In der Auclion nach Ollo Sleinbach. Wo-
chenblalt 1825 76.]

389. Krwe newinné žižniwí wl^i Dioklecian

a Maximian císaowé ímští. Nalézají se také

wšeiiké památky kostela s. Wíta na hrad Praž-

ském se dotýkající ald. od JANA BECKOW-
SKÉHO u J. K. Jeábka. W Praze 1697 též

1751 w 8. w impr. w kolleji Tow. J. u sw.

Klíinenta.

390. M. KRISTIÁNA PEŠKA dwauslo-

roní církwe ewangelické památka, kteráž se

1. p. 1717 strany obnowení církwe apoštolské

aneb reformacie, a 1. p. 1730 strany wyznáni

wíry kcsf. w Augšpurku ped J. M. C. Karlem

V uinné w církwi eské Zitawské pipomí-

nala. W Žilaw u Mích. Ilarlmana w 8. (bez

roku) 8 list.

391. FRANTIŠKA RUHRA u sw. Jana pi
církwi eské a nm. kazatele slawnost jubilaeum

ewangelického dne 31 íjna po druhé držená

na památku obnowení církwi ewang. skrze

službu D. Mar. Luthera. [S písní 31. Kr. Peška]

46 str. W Žilaw 1717 w 8. u Jlidi. Ilarlmana.

u) Papežská.

392. Poádní pibhowé Hildebranslwí aneb

pap. mocnástwí atd. od far. Foily (z XVIII

stol.) Rkp. we. bibl. XVIL A. 33. fol.

393. Eriiesfa Salaniauna Cypriani naueni o

puwodu a zriislu papežstwa. Z nminy peložil

THEODOR de HÝBLA. W Wíllemberku u

Jana Krišlofa Tfidelcha 1744 w 8.

o) Biskupstwi.

394. Krátké wypsání o processi slawné . .

m. Litomic k ingressu p. Max. Rud. sw. P.

z Šleinic Iho biskupa Lilom. W Praze 1 763
u J. Jos. Klausera fol. 2 lisiy.
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p) Klášter, kosfelá, špitál.

395. Potwrzení, nadání, obdarowání a swo-
liod kláštera ZaražansUého od Ferd. II 1629.

Ukp. bibh we. XVH. D. 28. fol.

390. Historia kláštera Sedlecke'ho, rádu swa-

lého cistercienského. Sepsaná a wydaná prací

K. SIMEONA EWSTACHIA KAIMIIOR-
SKEIIO , téhož ádu cist. na ten cas dkana
panstwí Chlumeckého. Wylišténa w Starém m.

Pr. u Pawia Sessia 1. p. 1630 fol. sir. VIL

pí-ipisu (knzi Jiímu Uraltowi, opatu kláštera

Zbraslnwského), textu str. 114.
Historie jeho od roku 1143 až do 1628 mže se

mezi obecné eské poísti. Balbin jej chwálí, že

prost prawdiw o swém klášteru píše, a že Háj-

kovvu kroniku až do r. 1630 (wiastii 1628) do-

wedl. Ungar prawí, že wšecky poklesky swých
liratíí opat odkrýwá, a protož nkteí tu kroniku

njakému nekatolíku toho jména pipisují.

397. Sbírka nolulí aneb wýpisuw listfiw klá-

štera Doksanského se týkajících 1. 1556 — 1623

rol, Rkp. we. bibl. XVIL B. 3.

398. Listiny klást, panenského ádu prae-

monsl. w Doksanech od r. 1336—1628. Rkp.

we. bibl. II. A. 12. num. 6. str. 351 sld.

399. Listiny kláštera panenského s. M. Mag-

daleny w Mostu (Pons) r. 1454— 1628, w
rkp. we. bibl. IL A. 12. num. 12. str. 697 sld.

400. Ocularia , aneb oi sklenné starého

echa, od knze Jind. Ondi: HOFMANA,
w Praze 1637 w 8. Ukazuje horliwost starých

echw w stawení kostelu, kláštera podlé abe-

cedy wytených.

401. Registra záduší a osadních sw. Pawla

w Starém m. Pražsk., do kterýchžto pilnjší

nkteré wci k témuž záduší náležející pro bu-

daucí pamti se zupisují od 1. 1559 — 1642.

Rkp. we. bibl. XVU. B. 4. ol.

402. Listiny kláštera Paulánského, w Praze

1627 — 1642. Rkp. we. bibl. li. A. 26. num.

2. str, 245. b) Kniha památní špitálu s. Pawla

w Praze. Rkp. we. bibl. XVIL G. 10, (od r.

1549— 1081).

403. Listiny opatstwí ádu cisterciens, w Pla-

ších 1386—1643 IL A, 12, num. 11. sir,

677 sld.

404. Chotšowský klášter, a) Annales mo-
nasterii Chotšoviensis. Tom. 1. rkp. we. bibl.

XV. B. 4, Tom. 2. tamž Ví. C. 13,

b) Documenta monastcrium UiOníalíum ord.

pracmonstr. concernenlia ab an. 1197 — 1644,

esky, nco lat. Rkp. we. bibl. II, A, 12.

num. 2. pag, 47— 180.

c) Registrum robot a poplalkw týká se též

toho kláštera.

405. Privilegia monaslerii Doxanensis (lat.

germ. bob.) Rkp. od r. 1646 fol, we, bibl,

XV. D. 8,

406. Annales monaslerii s. Coronae, ordinis

Cisterciensis (lat. germ. et bob.) Rkp. z XVII

stol. we. bibl. XV. D. 7. el IL A. 12 num. 4.

407. List týkající se kláštera karraelit. bo-

sákíi w Pacow, (we pi opata s hrabnkau

z Wesowec r. 1648) fol, Rkp, we. bibl, II.

A. 12. num. 9. str. 669.

408. Wýsady kláštera sw. Jií. Rkp, we.
bibl. XVII. E. 41. lat. a esky pepsané a

srownané r. 1652 list 31 (od r. 1224 až do

Ferd. II). K tomu : Inventá w rkp. we. bibl.

XVIL E. 48, et IL A. 14— 25.

409. Listiny kláštera Karmel. u sw. Ilawla

w Praze 1542—1665. Rkp. we. bibl. IL

A. 26.

410. Adversaria canoniae Carloviensis 1666
(lat. germ. bob.) Rkp. fol. we. bibl. XI. B. 7.

Acta et conclusiones capituli Carloviensis saec.

XVIII. Rkp, fol. we. bibl. XV. E. 7. Confir-

matio caes. super documenlis canoniae Carlo-

viensis 1702 fol. rkp. we. bibl. XV. E. 14.

boh.?

411. Jlanuale monaslerii s. Agnetis (Anežky)

an. 1667 (boh. lat.) Rkp. we. bibl. XV, E. 11,

412. Manuálník, kniha pro klášter s. panny

Anežky w Star. m. Pražském, w nížto se na-

chází wypsání fundací, potwrzení, nadání, wý-
sad císafiw ímských pro klášter av Teynci

;

celé píslušenstwí jeho a mnohých pamtí sta-

robylých 1. 1667, Praemitlitur in separato folio

confirmatio an. 1410 donationis Plichtae Žero-

tini de anno 1385; sequuntur copiae chartarum

et instrunientorum ab an. 1410 usque 1667

boh. et lat. Rkp. we. bibl. XV. E. 11.

413. Listiny klást. Paulánského av ^'owé Páce

1667—1675. Rkp. we, bibL IL A, 12. num.

7. str. 463 sld.

414. Acta prwní biskupské konsisloe Lito-

mické, w rozepi faráe Tebnického s m-
šfany téhož msta 1. 1668— 1678. Fol. esky,

lat. a nmecky. Rkp. we. bibl. II. D. 14. [acta

juridica].

415. Listiny týkající se opatstwí Benediktin-

ského H s, Mikuláše, za starodáwna u sw, Je-

ronýma , w Praze 1465 - 1679. Rkp. we.

bibl. II. A. 26. num. 1 str» 139.

416. Vallis virginum (Frauenthal). List opat-

stwí jeptišek ádu cislcrcien. se týkající , na

summu 1000 kop mišen. r. 1680. Rkp. we.
bibl. IL A. 12. num. 15. str. 987 sld.

417. Štpánského kostela w Praze na ryb-

níkách staré pamti, sepsané od p. Vincencia

a S. Quilie/ino. Rukopis we 4. 1687 (widl

Peld).

418. Ti-ebnice msto, wýsady a listiny téhož,

klášteru sw. Jií na hrad Pražském náležejí-

cího msta se týkající od r. 1299 do 1632,
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w piepisu 1. Í692 pohvrieiiein, lež nkterá

jiné pisemnosli od lóJO— 1692 k toimiž méslii

a klášUTU se wztalmjicíli (nkt. lat.) Hkp. wc.

bibl. W. C. 6.

419. Písek, klášler u s\v. Kižc , pepisy

smluw a jiných písemností téhož khišlera se

týkající od r. 1640 do 1695. Rkp. we. bibl.

W. E. 13. el II. A. 12 nnm. 10.

420. Kniha ádu bralrslwí a eholy kru
literáckého mšfanuw msta Žebráka 1. 1 095.

Rkp. fol. we. bibl. XVII. E. 22.

42 1 . Listowé a písemnosti kláštera s. Kíže

ádu kazatelíi w nisl Písku se týkající od r.

1434 do 1699, w pozdjších pepisech (z

ástky lat.) Rkp. wer. bibl. XV. C. 1.

422. Krátký Avýtah sláwy swalo-swatého

králowskho a wýliradnílio kostela Wyšehrad-

ského swatých apoštoluw Petra a Pawla od J.

FLOR. IIAM.MERSCILMIEDA, v Praze 1700

we 4. w arcib. sem. u Wolfg-anga NVikharla

sir. 22.

423. ^^'ács!a\va sw. klášter w Now. m. Praž.

ádu s>v. Augustina reformatorNv ili bosákw
— fundace jeho se týkající od r. 1623 do 1704

>v pozdjších pepisech. Rkp. we. bibl. XV. E. 4.

424. NN ýpis listu cis. a kr. Leopolda I klá-

šteru Karlowskému na jisté grunty I. 1704

daného. Rkp. we. bibl. XV. E. 2. list. 46.

425. Wýsady, zápisy a listiny kláštera Te-
boskébo . kanowníkíiw regulárních se týka-

jící od 1. 1402 — 1524 (z ástky lat.) Rkp.

1708 fol. we. bibl. XI. D. 5. str. 115 sld.

426. Listiny opatstwí s. Prokopa w Sázaw
se týkající, od r. 1552 do 1708. Rkp. we.
bibl. 11. A. 13. num. 13. str. 761 sld.

427. Vidimationes quorundam documentorum

ad canoniam Trebonensem ord. s. Augustini per-

linenlium 1708 (lat. germ. bohem.) Rkp. we.
bibl. XV. D. 5. Jeden list (prodej zboží od

Jana Zubka z Samošel) jest w rkp. we. bibl.

XV. E. 14.

428. Liber copiatorum instrumcntorum mo-
nusterii s. Joannis in insula cum subordinatis

8. a. fol. (lat. boh. germ.) Rkp. we. bibl. XL
B. 9.

429. Akta týkající se založení kláštera pa-

nenského ádu sw. Dominika w mst Plzni 1.

17 09 sld. fol. dílem puwoduí, dílem popisy
vidimowané i sprosté. Vide we. bibl. 11. D.
16, nnm. 5 — 8, 11, 12, 14.

430. Ostrow aneb u sw. Jana pod Skalau.
Listiny opal.>ít\ví íádu sw. Bened. se týkající od
1232- 1 7 10. Rkp. we. bibl. U, A. 12. num.
6. str. 471 sld.

431. Kladruby, klášter ciiol. s. Benedikta.
Wýsady a listiny téhož kláštera se týkající od
1404 do 1719 w pozdjších pepisech (esky

mezi latinskými.) Rkp. we. bibl. II. A. 10.

Tom. I. str. 108—160. Tom. II. str. 1—703
Tom. III. str. 206-550 et II. A. 12. num 3.

432. Teboii. Listiny kláštera kanown. regu-

lárních Lateranen. se týkající od 1439 do 1719.

Rkp. we. bibl. II. A. 12. num. 14.

433. Žádost almužny pro zachowáni od Fran-

tiškán swatých míst s obrázkem na archu esk.

dole nm. W Starém m. Pražsk. wylisk Jan

Wácslaw Helm 1721. Rkp. w Mus.

434. Acta conventus fratrum Theatinorum

1667 — 1721 (lat. germ. et bohem.) Rkp. we.
bibl. XV. A. 4.

435. Kniha zápisúw i jiných písemnosti tý-

kajících se záduší kostela s. Kíže wclikého w
Star. m. Pražsk. od 1558 do 1730. Rkp. we.
bibl. XV. C. 5.

436. Listiny kláštera Augustiniánu u sw.

Wácslawa w Praze se týkající 1586 — 1732.

Rkp. we. bibl. II. A. 26.

437. Tebo. List na zakaupení statku Dohswa

od kláštera kanowníkúw . s. Augustina r. 1402

w pepisu od r. 1732. Rkp. we. bibl. XV.

E. 14, str. 14.

438. Inventá kaple s. Jana Nepom. we wsi

Radlické, wel. panenskému konventu u sw. Anny

a sw. Wawince patící od r. 1734 fol. Rkp.

we. bibl. IL A. 11.

439. KUELLA Jana Jos. ^'epomucena malér

o kláštee Zdiarském 1735.

440. Prospšný potok wod na pahrbcích

panstwi Náchodského hojn se preyštící od Datr.

Ant. Nywella , direktora na panstwi Náchod-

ském 1736, w Praze u Jana Norb. Fického w 8.

Jest historie o kostelu sw. Bartolomje, kdež
zámek a panstwi Náchodské spolu se popisuje, e-
muž ale p. Bionenbcrg (Alterliiiiincr des Kon.
Buhni. I. sir. 166. II. str. 130) w mnohém odporuje.

441. Wácslawa sw, klášter . s. Augustina

w Now. m. Praž,; pepisy písemností téhož

kláštera se týkajících
,

jichž originály w ar-

chivu jeho se nalézaly od 1606 do 1739. Rkp.

we. bibl, XV. E, 15.

442. Listiny kláštera Trinitar w Praze od

1692-1746. Rkp. we, bibU IL A. 26, num.

3. sir. 249.

443. List Kartusian we Waldeku (Valdi-

cium) Instrumcntorum concabii fundorum an.

1749 fol, (esky), Rkp. we. bibl. IL A. 12.

num. 16. sir, 999,

444. Spisowé kláštera s. Mái 31agdaleny

ádu s. Františka w mslé Stíbe se týkající,

t. listiny a zápisy od r. 1420 (lat, od 1363)

do 1751, Rkp. we. bibl. XV. E. 9.

445. Kniha památní kláštera s, Wácslawa

1626 — 1753. Rkp. weejné bibl. XVIL E.

23. foL

446. Ostrow klášter u sw. Jana w Skále,
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ádu s. Benedikta; pepisy listin, smluw, trhw
z desk zemských, z urbáe atd. téhož kláštera

se týkajících od r. 1084 do 1755. Rkp. we.
bibl. XI. B. 9.

447. Listiny opatstwí kanown. regul. Lateran.

w Praze na Karlow od r. 1407 — 1761. Rkp.

we. bibl, II. A. 13. num. 3. str. 785 — 1030.

448. Liber memorabilium parochiae Pauscho-

viensis eccl. s. Procopii et Nicolai 1603—1761
(lat. germ. et boh.) Rkp. we. bibl. XI C. 10.

449. Registra zádiiší Baušowského 1603 —
1764 (nco lat. a nm.) Rkp. we. bibl. XÍ.

C. 10.

450. Listiny kláštera s. Anny w Praze . s,

Dominika r. 1313 — 1764. Rkp. we. bibl. IL

A. 13. num 1. str. 25— 764.

451. Borowan (Forbes) documenta monasterii

canonicorum regularium Lateran. concernentia

extractus Bullarum in sacro Paschatis etc. ab

an. 1412—1769 fol. (esky) Rkp. we. bibh

n. A. 12. num. 1 pag. 27 —46.
452. Aula regia (Zbraslaw) Documenta mon.

ord. cister. concernentia ab an. 1460 — 1770

Fol. orig. et copiae esky. Rkp. we. bibl. 11.

A. 12.

453. Listiny kláštera sw. Kíže wtšího, ki-

žowníkQ s cerweným srdcem se týkající 1637
— 1770. Rkp. we. bibl. IL A. 13. num. 2.

str. 765. sld.

454. Listowé kláštera u s. Jií panen ádu
s. Benedikta se týkající od r. 1145 do 1778.

Rkp, od r. 1791 we, bibL IL A. 14 — 25.

455. Krumlowský klášter w. rkp. we. bibl.

II. A. 12. num. 5,

456. Acta circa monasterium Dobanense ab

anno 1260 ad 1780, Rkp. we, bibl, XV. A.

3. fol. Vol. 7.

q) ád.
a) S w I s k ý c h.

457. Zízení nejjasnjšího a nejwyššího ádu
Riína, neboližto beránka zlatého, z franc. ei
w latinskau, a potomn z lat. w jazyk eský
ped lety peložené. Wytištné w Starém m.

Pražském u Štpána Byliny 1622 we 4.

458. Rytíská sláwa wys. uroz. p. Adama
Boily hrab. z Martinic... skrze obdarowání

zlatého rauna atd. W Praze impr. rtkad. 1 646
we 4. 46 (o zakladateli rytíw zlat. rauna).

459. Okolostojiné wypsání, w který as,

kde a od koho . . ád zlatého rauna zaátek

wzal atd. (1721) we 4. bez místa 5 listu.

^) D u c h o Av n i c h.

460. JIÍHO FERA Slawnost prwního

století towarystwa Ježíšowa 1640 we 4.

461. Jiibilná radost stoleté sw. Ignacia Lo-

joly pod nejswljšim jménem Ježíšowým eholi

obzwláštní pobožností prokázaná. Wyt. w Praze

w koUeji T, J, we 4. 1640.

462. Obyejowé eské kongregací. W Praze

1640 w 8.

463. Poádkowé, obyejowé, zachowáwání

atd. kongregací s. Isidora — založené w re-

sidencí Turanské 1666. W Brn Synapius 1690

w 24. (u p. Boka).

464. Cwiení duchowní každodenní w to-

waryšstwu obyejné kolleje .Jiínské S. .1. léta

1657, wlastni rukau Jana Košliciusa rkp. we. bibl.

465. Mikuláše Lancicia spis o powinnosti

bratí eholních. Peložený od .JÍR. CON-
STANTIA. W Praze w koUeji 1665 w 8.

pak 1669 w 8.

466. Koruna knížecí aneb wenec nebeský

z dwadcíti hwzd spletený t. j. 20 hlasy zwo-

lená abatyše s. Jií Anna Jlechtyldis 1672.

Rkp. Ave. bibl. XVII. F. 34.

467. Prawidla bratrw towaryšstwa p, J.

kteí obzwláštní auady mají, w Praze u sw,

Klímenta 1684, 1724 w 8.

468. Rosenmiiller^ krátká zpráwa o dáwno-

sti a starožitnosti kanowníkíiw de poenitentia

1697. Rkp. bibL we. XVIL F. 11. w 8.

469. Jarolima Veifa regule aneb spsob ži-

wota bratríiw a sester tetího ádu sw. otce

Františka, z nm. pel. W Praze u Anny Wor,

Hamplowé, 1708 w 12.

470. Zwláštní tajnosti a skrytí pokladowé

towaryšstwa p. Jež. pro obecné dobré zjeweni.

W Praze u K. J. Hraby we 4. 1731.

471. Zaíná se regule blahoslawenélio Au-

gustina biskupa. Rkp. we. bibl. XVII. G. 23.

472. Krátká obsahá na tlaenau pedce pak

nepotlaenau a od marného swla opoAArženau

reguli a živvot tetího ádu kajících od s. Se-

rafmského otce Frant. ustanoAvenau , z nm.
Romualdo Oeniponfenského kapucína pel. W
Král. Hradci u W. Tybelly, 1742 av 8.

473. UstanoAvení neb konstitucí sester ádu

kazatelského. Rkp. na perg. Ave. bibl. XVII.

G. 24.

474. PotAvrzení Avolené abatyše kláštera s.

Anežky, 1743. Rkp. we. bibl. XVIL E. 45. fol.

475. Guidona Bleiweisa Cislercium , t. j.

swatý ád cistercienský av Sedlici slaAvný, av

Praze 1701 fol., av Pr. u K. Fr. Rosenm. 1743.

476. BENNOXA kapucína: Náležitá zpráAva

rcgul atd. 1743, av Praze. Jeábek av 8. If.

w Praze 1784. Hladký.

477. ehola aneb zákon swalého otce Be-

nedikta opata, též jeho žiAvot od BONAWEX-
TURY PITRA. W Brn 1760 av 8.

478. Bulla neb ustanoAvení Klementa papeže
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toho jnuMia \IV mocí kti-i pothúeii jest íi-liulni

ád \Mil)cc niizwiiný lowaryšsiwa Ježišown. w
Praze 17 70 (?) w 8. u Joli. Priiiiowé wdowy
17 73 we 4.

D. ZNÁMOST ZKMk A NÁRODU.

a) Cesty.

-179. Ignacia z Šternberka wýjezd z Be-

liyii do cizích zemí, 1664— 5. Rk|). bibl.

wer. XVII. A. 25.

4S0. Cosla liireckeho Mclikelio U-irala. Ibra-

liiiii Bassa z Coiistaiitinopole 12. Bezna skrze

idawnjši msla až do Wídn , kdež 14 Srpna

1719 swiij >veejný wjezd držel we 4. (b. m. a r.)

b) Zempis.

481. Regislrum k mappe král. esk. nále-

žející, w Normb. 1606 w 12. 3 archy. Náleží

išem, jak dalece eská jniena mst, wesnic ald.

obsahuje.

482. Zpráwa nynjších asfi k lení nowin.

Wyiisknauli dal K. F. Bosenniiiller (cliron. \\y-

lisknauti dal Karel Rosenniiiler 1719) O lislú

we 4. Jest stalislický pehled Evropy.

c) Obyeje národní.

483. .Anekdoty a památností ze starých i

nowých spisovatel wybrané. Rkp. wc. bibl.

XVII. G. 25. od r. 1624.
Jsau to rozliné píklady ctností a neclnoslí neb

jinak památných píhod, na nuioze i smyšlených
zá7.r.Tkn\v. [Na .sir. 51 |)ra\\í: Cleme anol)rž mnozí
paniíiliijcme, klt-rak 1. p. 1574, 25 Li.>ito|)Hdu po
západu sliince cliasma ne!) oliniwé a jako iioícího
iiehc znamení widíiio hjio, a lak celau noc až do
rána trwaio atd.J

484. Kralociiwihié a welnii wcselé swadehni

sndauwy, aneb spíisob eí, kteréžto pí swad-
bách hostem družba a jiní mládencové ped-
nášeli obyej míwají. Wytišlno roku toho,

když bylo swadeb mnoho \v 8. 1 arch (bez

r. a niisla). .line wydání : Smlauwy aneb ei
pi swadebnich slawnostech pro družbu, ndá-

dcnce a panny družiky. W Hradci Králowé
w 8. str. 80 (bez roku) cf. Wawák.

485. Krátké zwáni na swadbu, též wydá-
\vání newfsly, a dékowání rodim ode wšech
pozwaných pan hoslfi. VV Král. Hradci w 8.

'/., archu (bez roku).

486. Desatero pipíjeni niládenecké o wnce
pannám družikám, pi wcselí swadebním, aneb
cwiení, klorak mládenci pannám družikám,
jedné každé zwláil |)ipijeti pi swadb mají.

Nyní zase na swétlo wydané, ku kterému jest

piloženo, jak zase družiky mládencm odpo-
widali mají. W Hoe Kutné u .1. Wojt. Kincla

1738 w 8. Vo nrchu. W Ilolom. 1775 w 8.

E. FILOSOFIE.
a) Mra u'n spisy.

487. JAN AIVI. KOMENSKÝ <i) Spisek

o sirob 1624 z božího slowa sebraný a se-

psaný a 1. 1634 w as rány boží morowé w
Lesn Polském wytištný. Jest od Komenského,

jakž on sám doswduje ín Catalogo scriptor.

suor. b) Labirynt swta a ráj srdce t. j. swétlé

wymalowáni, kterak w tom swtí;, a wcech
jeho wšecbnéch nic není než malení a motání,

kolotání a lopotowání, mámení a šalba, bída a

tesknost, a naposledy omrzení wšeho a zau-

fáni : ale kdož doma w srdci swém sede, s je-

diným pánem bohem se uzawírá, ten sám k pra-

wému a plnému mysli upokojení a radosti, že

pichází, od .lana Amosa Komenského. Rkp.

>ve VVratislawi w bibl. gymnas. sw. Magdaleny

od r. 1623. Tištn jest: bez místa (w Lesn)

1631 we 4. W Amster. J663 w 12. W Ber-

lín 1757, nákladem \V. Taužila w 12. W Pr.

u Jana Sama 1782 w 8. nákladem W. Stacha,

(ob poslední s obrázkem spisatelowým). Posléz

w Praze podlé Amsielodamského (druhého wy-
dání) nákladem Jana Nejedlého 1809 w 12.

Jedna z nejpknjších knih celé lileratnry esk.
Peložena do nminy w Berlin 1787 w 8. (Phi-

ioso|»hisch-satyrisclie Reisen durch alle Slánde der

nicnsclilichen llandlungen etc.) W rkp. we. bibl.

XVII. G. 17. WC 4. pepsán od Patoky w r. 1659.

Madarsky peložen : Vilag Labirintnsa elc. w Preš-
pnrkii 1805.

488. Brausírna lidského jazyka celau abe-

cedau na skrze wyswtlena, w Praze w staré

kolleji 1637 we 4. (z lat. Jer. Drexelia) str.

703. Mrawného a wzdlawatedlného obsahu.

Pipiš p. Ji. Ad. BoiMtowi hrab. z Marlinic,

kancléi w král. eském.

489. JIÍHO FERA Schola civilitatis o

zdwoilosti niraw. Latine, germanice et bohe-

niice w 12. Nákl. dd. sw. Wácsl.

490. Communis vitae inier homines scita ur-

banítas. Šlechetnost, neb nirawnosl w spole-

ném s lidmi obcowání. Wobistand tíigiicher Ge-

mcinschafl mít dem Menschen, w eský jazyk

uwedená a wytlaená w Praze 1629 w 8.

oblong. u Pawia Sessia, 10 archu. Nyní w now
wytišlená a wObec wydaná. W Praze w impr.

akad. 1645 w 8. sir. 211 regst. Wytiskl

(patrn i peložil) Zikm. Lewa (ponwadž jak

dí w pipisu, jí se na mále nacházelo).

491. Hádka diichowní mezi mlcniiwosll a

wýmluwnoslí, w Praze 1729.

492. Jeremiáše Dreselia orbis phaeton t. j.

podpal celéiio swla jazyk lidský, kterýžto roz-

paluje kolo narozeni na.šeho, jsa roznícen od

ohn pekelného. Z lat. peložený (od J. EERA)
a wydaný 1()37 nákladem dd. sw. Wácsl.
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W Praze w Karlodworské impressi u Jana .los.

Klauzera 1762 we 4.

b) Rád a spráwa obecná.

493. Kašpara Sopia králowská rarla hy-

španskenm králi, kterakby wšelijaké wálky wy-
konati mohl, we 4. 1621 od PAWLA PI-

STORIUSA z Lucka peL
494. Tetradion historico-politicum we 4. od

M. SAMUELE z DRAZOWA (Index).

495. Popis wziiQw w Nowéin mst Praž-

ském. Wykonán 1677. Rkp. bibl. we. XVIL

C. 9.

496. Ornamentm magistratus politici. Ozdoba

wrchnosti svvlské, aneb kterými ctnostmi ke-

sfanská wrehnost má ozdobena a okrášlena býti

ald. wydaná od JANA MILOC HOWSKÉHO
atd. w Drážanech 1678 w 12.

Té knížece Dan. Synapius slowenské werše
pedstavvil.

497. Zpráwa krátká naízení pro zdrawé a

nemocné chudé. W Praze u J. Labauna w 8.

1692.

c) Wychowání dft.

498. De educatione juventutis, to jest : Mra-

wné a spráwné jednání, o mládeže cwitení a

wychowání, w kterémž skrze napowd a od-

powd se dokazuje, co mládencm ctnostným

pináleží a je okrašluje. Z francauzské ei . . .

w nmeckau uwedené, a nyní ... na esko pe-
ložené, rozmnožené a pedložené. Od JANA
LIBERTINA . . . rodíce Rakownického . . . Wyt.

w Praze w Plotajském dom , u Karla Jana

Uraby. Léta 1715.
(Na konci stojí): „Uctiw se láskawého tenáe

žádá, jeslliby se jaké chyby proti nynjší ortogra-

phii nalezli (jakož se státi mohlo), aby takowé tr-

pliw naprawené byly." W 12. XIL listu pípisii

;

pak textu A — H. po 12ti J pak 5 '4 list. We
pipíšu auedním pánm msta ^akovvníka jest po-
chwalná historie téhož msta. eština chatrná. Opt
w Praze u Jana Prusy w 8. 1753.

499. Pokladnice domowní pro dítky kesan-
ské. Rkp. (Sepsal JAN BLASIUS) (ped r.

1719 ?)

500. Praktika cwiení mládeže w 12. Ná-
kladem dd. sw. Wácsl.

501. a) Knížka lozunku pro dítky na r.

1759, w Berlín str. 51. 6) Jiná pod jménem

:

Wyucujicí texty církwe bratrské, a obzwláštn

dítek na r. 1764, w Berlín w 8. str. 63. c)

Jiná na v. 1765. d) Na r. 1770; tištna 1769

w 8. tamž. K tomu náleží, e) Poznamenání,

kterak wyuujíci texty církwe bratrské a ob-

zwlášt dítek užíwané býti mohau. W Berlin

u Heninga w 8. 1763 str. 52.

Jsau texty osohliwé s njakau propowdí k. p.

Nedle po nowm roku: „Staré wci pominuly, ai

nowé wšecko uinno jest. 2 Kor. 5, 17. Dkujem
.ležíši, jenž slwoil nás, že nás powolal w nowo-
zákonní as" ald. Jiuiio iozutiku, jakoby hesel,

jest wzato z wojenskélio ohyt-je, dle nhož na

každý den njakau propowfl za znamení a k ohlá-

šení se svvojíni užíwáno. Poflobné sbírky textil také

pro dosplé lidi wydány jsau.

502. Psaní zdržující w sob slowa ewange-

gelická k mládeži, o welikém blahoslawenstwi

takowých dítek a mladých lidí, jenž se asn
k bohu obracují. W Berlín u Kr. F. Heninga

1763 w 8.

503. Duchowní škola kestanské mládeže.

W Holomauci 1768.

504. Kniha pro dítky, nebo wšeobecné ob-

sahy a wyjádení o wcech, které dítky wdti
mají, a pochopiti mohau. Z nm. pel. ANT.
SELISKO, w Praze (1771) w 8. str. 130

u F. A. Hóchenbergera.

Jest to frauc. knížka : Livre des enfans. Mnoho
tu zle kowaných slow nowých z gramniat. Pohlowy.

F. MATHEMATIKA.

a) Poiiársíwí a mictwt.

505. Knížka aneb tabula, w kteréž se ob-

sahuje, jakým spsobem auroky wedlé nowého

naízení spoísti se mohau. Wypsáno z jedné

tabule od WÁCSL. PETRŽILKY Sušického

1621. Rkp. we. bibl. XVIL J. 14.

506. KARLA JAK. FERD. TLMY kniha

poet hlawní interesní. W Praze w Hamplowé

impr. skrze Jan J. Hošekera 1706 w 8.

507. Gruntowní poátek mathematického umni,

geometria practica, skrze který wšecky hlaub-

ky, délky, šíky, pole, lesy, rybníky, lauky, za-

hrady, msta, kraje atd. wymiti se mohau

s pipojeným nivelirowáním, neb wodním me-
ním , ponejprw w eském jazyku wydaná od

WÁCSL. JOSEFA WESELÝHO, písežního

zemského mlynáe a geometra ; wytišluo w^

Praze, w Králowém Dwoe, u Matje Adama

Hógra, arcibiskupského impressora 1734 w 8.

archw 41.

Obsahuje toliko nkterá emeslnická rozhodnuti

úloh k élkomictwí, plochoniictwí. llesom-
ictwí a trojliranniiitwí náležejících, bez um-
leckého spojení, bez uwozowání dkaz, a málo

k názwoslowí niatiiematickéniu pispt! mže.
508. PETRA KAŠPARA SWÉTECKÉ-

HO prw hrub wážený, (sic) nyní ale zawržený

neboližto reformirowaný falešné zemomeni po-

dlé njžto mnozí obzwlášt w eské zemi mení
se ujímající p. p. aucdníci, mysliwci... ne bez

malých chyb pokraowali a až posawád po-

kraujau. W Jind. Hradci u F. P. Hilgartnera

1738 w 8.

509. Krátké wyswllení potáského umní,

w kterémžto nejpednjší základ a regule s pi-
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|M>jeii\mi cxemply se wyjádnije, Wylišlno I.

|). 17(il we 4. archu A — E. po 4 lislecli F.

A lisly.

b) Hirzdásfwi, plancíáe.

510. JAKUB W.VCSLAW DOnENSKÝ
criiomostský Nvydáwiil asi 15 rolui (lisciirsus

spliaericos w eskem a iiímii. jazyku, kdežto

mnoliú pékná prawidla o zacliowání zdrawí,

prácech hospodáských, a nebi hwzdnalem ald.

nalézti.

5 11. Planety pod klerau by se Mowk na-

rodil. W Litomyšli 1722 w 8.

512. Spúsob rejsowÚMi hodin sluneních. Rkp.

od r. 1741 >ve. bibl. XI. D. 11.

c) Kalendáe, prognosliky.

513. D. SIM. PARTLICE ze Špicborku

Kalendá hosp. a kane. k 1. p. I()22 lež 1(525

k poctiwosti Wilema z ANiliynic a z Telowa.

Wytištn u Dan. Karla z Karlsperka. Téhož na

r. 1637, w Praze u Jana Byliny. Též na r.

1638.

514. Nowý a starý kalendá hospodáský,

kaucelláský k I. p. 1623. ku pocliwosli Adama
z >\'aldšleina atd. Wytištn w Praze u Jana

Stibrskélio (\v Mus.)

515. Fil. Aug. liliecia z Grawbiindu nowý
kal. hosp. a kane. k I. p. 1624 (pipsaný hra-

bti NVil. Slawatowi) , w Praze u Paw. Sessia.

516. D. Linii. Mylgisera kal. hospod, a

kane. k 1. p. 1629, w Praže n Zikm. Lewy.

517. Maur. Huberina Silencienské/io kal.

hosp. a kane. k I. p. 1630 u Zikm. Lewy.

518. Ji. .lana Aiclielmanna z Pryxu (Mostu)

nowý kal. hosp. a k. k I. p. 1631 u P. Sesse.

(Pips. p. Ad. z Waldšteina).

519. M. Waw. Jakobeusa KUÍÍELOW-
8KÉII0 kal. h. a k. k I. p. 1632 k poct.

p. rychtáe, purgm. a raddy msta N. Kolína.

Uytištn w Litomyšli u Mat. Beziny wc 4.

íw Mus.)

520. Jih. .lana ZALUDA kal. hosp. a kan.

k I. p. 1633. Wyt. u Ji. Sedlianského.

521. M. .Jiího DACII.XOWSKÉIIO z Dach-
nowa kal. hosp. a kane. k I. p. 1634. Wyt.
n Ji. Sedlcanského (w Mus.),

522. M. Hendricha Winklera kal. hosp. a

kan. 1634, w Praze u J. Byliny.

523. Huberina Maurice kal. hosp. a kane.

k I. p. 1635, w Praze u Jana Byliny «e 4.

íw Mus.)

52*. D. Datr. Herlicin kal. hosp. a kane.
k i. p. 1636 u Ji. Sedlianského.

525. Woff. Sifjm. Espicha kal. h. a k. k

1 p. 1643. Wyt. w Praze n Jiika Šipae we
4. (w Mu.";.)

526. Dr. Tom. Fridhergera Msleckého kal.

hosp. a kane. k I. p. 1644 u J. Ši|)ae. IPi-
pis p. Krist. Wratisl. z MitrowicJ.

527. Jana Krišlofa Daisitjnera s prauosli-

kau hwzdáskau kalendá hosp. a kane. k létu

1644, item 1645, w Praze u J. Šípac. 1650
we 4. W Praze u Jiího Šipae. Item 1654 a

1657, 1659 u Urbana Goliáše.

528. Hermannu de Wenre s historiemi kal.

hosp. a kane. k 1. p. 1646, w Praze u Jana

staršího Byliny. Item I. 1647 u Ji. Šipae.

Item s pranostikau hwzdáskau na r. 1653
u Lidmily Sedlcanské, wdowy. Na r. 1654 tamž

r. 1660 (Wíd. bibl.)

529. Jeronýma staršiiio Gablera kal. hosp.

a k. k 1. p. 1646 a 1647, w Praze u Ji.

Šipae. Item s pranostikau hwzdáskau k 1. p.

1654, w Praze u Urbana Goliáše.

530. Kalendá k 1. p. 1649 we. bibl. XVII.

A. 84.

531. Malause Orlinského nowý kal. hosp. a

kane. na r. 1654, w Praze u Urb. Goliáše we 4.

532. Krakowský kalendá hospod, a kance-

láský 1654. M. JAXA OXDÍV. CEllMÁKA
Pil. D. a hwzdáe w Krakow. ^^' Ilolom.

165 4 we 4.

533. MÍCH. IGN. KRÁSNÉHO kal. h. a

k. k létu p. 1660. K poct. p. Jana Frid. hrab.

Trautmansdorfa. Wytišl. w Litomyšli u Jana

Arnolta we 4. (w 31us.)

534. Pražský nowý kal. hosp. a kan. od

ZIKMUNDA ARX0\VSKÉII0 na r. 1660.

W Praze u Urbana Goliáše we 4.

535. Mart. Holborera Wyrcpurského kal.

hosp. a kan. k 1. 1662 u Urb. Goliáše we 4.

Též na r. 1663, též s pranostikau hwzdá-
skau tamže na r. 1668. Též r. 1677.

536. GOSTUMIOWSKÝ (JAN) Nowý ka-

lendá hospodáský a kancelláský na r. 1675

w Ilolom. we 4.

537. Mic/i. Knjgnera roiní kal. hosp. a kan.

k 1. 167 7. W Praze u Jana Arnolta, též w Li-

tomyšli na prodej we 4. Též r. 1681, 1692,

1704, 1714.

538. Kalendá hodin pes celý rok. W Praze

u Ji. ernocha w 8. r. 1684.

539. S pranostikau hwzdáskau nowý ka-

lendá od JAKUBA JANA DOBRENSKÉHO
z erného Mostu we 4. na 1. p. postupné a

hrudné 1688. Práce dwadcálá tetí. W Praze

u Kat. .\rnollowé wdowy.

540. Kalendá hospodáský a kancelláský

ku poteb pánm auedlníkum
,
písam, pro-

kuraloríim, mštanm, kupcm a obchody wšc-

lijaké wedaucím : Na rok p. 1604. S pilnosti

sepsaný a wydaný od M. KRIŠTOEA KRI-
KAWSKÉIIO, filosofie doktora, w slawné aka-
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deniii Krakowské naízeného hwzdáe. W Ho-

loniauci u Jana Jos. Kiliána mc 4. Podobné

wycházely do r. 1727 a snad déle.

541. Titulární (nowý) kalendá ke cti s,

Wácslawa k létu od Kr, Joacli. z Cliotšowa

1703 a násled. u Ji. Labauna (a j.)

Dle Eprávvy z téhož kalendáe na r. 1713 císa

í^eop. I. Labaunowi tiskai privilegium dal dne 28

Máje 1702. hy týž od néiio jak k obecnému do-

brému, tak i jednoho každého dobrému vvynale-

zený a w impressí jeho tlaený a wyhotoweiiý ka-

lendá w eské a ném. ei wydáwati mohl , kte-

réžto privilegium jemu po smrti Leopoldovv císa

Josef 1 dne 22 Bezna 1708 po wyjití tolioto de-

cennium opt na jiných 10 let prodlaužii. Privi-

leffium to rescriptem od 20 Bezna 17J3 synu jelio

Jiímu od Karla VI ddin se udluje. — Spiso-

watel byl nkterá léta KRISTIÁN JOACHIM z CHO-
TŠO^AA. Wycházely takowé kalendáe nm. a

esky (každé o sob), až do r. 1769 t. do pro-

wdání wdovvy Kat. Labaunowé za pekae, ímž ti-

skaské práwo pustila. 1770 J. Jos. Klauser pod

týmž jménem je wydal; od r. pak 1771 pod jmé-
nem : Kowý tilularní a hospodáský kalendá, w^-
dáwán u Ant. Elsenwangera nm. a esky až do

oddlení titulární ástky od hospodáské a uwedení
Schematismu nm. W 3Ius. nacházejí se kal. ty od

r. 1712, 1713.

542. Kalendá na r. 1706 we wer. bibl.

XVII. A. 84 *).

543. Nowý hospodáf-ský kancelláský kalen-

dá pod jménem Abrahama Fišera od jednoho

umní hwz. milowníka.. na horizont eský a

jiné okolní krajiny a zem sepsaný spolu s prak-

tikau a nkterými hospodáskými wcmi. W Pr.

n Karla Fr. Rosenmiillera we 4. Dostal privi-

legium na kalend. 1 Dec. 1720.
W Museum nacházejí se r. Í729— 45; 1747—50;

.yS— GO; 64 — 70; 75 fr. 1751 u Žof. Rosenmiil-

lerowé, 1767 a 1768 u Jos. Klausera] ; r. 1757,
1758 we 4. we we. bibl. XYII. A. 84.

544. Filipa Jak. Oswalda nowý kal. na r.

1729 — 1741. Wylištn w Praze u Karla Ar-

nolta we 4. chybí 1735 (w Mus.)

545. Nowý kalendá církewní u Kaudelkowé

wdowy skrze fakt. Šniolke 1745, w Praze w
8. 5 arch.

546. JAN CHRASTINA mnohé roky w Prešpurce
kalendáe wydáwal (od 1758) ozdobené weršemi,
fabulemi, Taubmanowými žerty, Jelowými fraškami,

zbhlými celého roku píhodami, mrawnými pro-
powíkami atd. (w. Tah. Poe. II. 69.)

547. Praktika sediská neb knížka o powtí
a spráw, nyní znowu pehlidnnlá. \Y Praze

u K. J. Jauernicha w 8 1766.

548. Sediská pranoslika, aneb knížka o po-

wtí a zpráw, kterak spí^sobnost asu pes

1) J. Fr. Swoboda w Brn ml privilegium na
vvydáwání kalendárii titularních od r. 1708,

25 Novemb. Z niciiž nm.^ od r. 1711 — 14

u p. Norb. Waka jsau. Ceskéli též wydá-
wal. mn neznámo.

celý rok predzwdti a poznati se mftže. rok

od roku Irwající w 8. w Jindich. Hradci 3

archy b. r. (a asto jinde).

d) Wojenské vmní.

549. Prawidlo wojenského ízení atd. w hrab.

Kbewenhillerowu regimentu. W Brn 1733 w 8.

550. TROJAN ADAM z BENESOWA.
Historie o wálkácb. Rkp. [A^ýlah z ní opatil

Dobner].

G. ZNÁMOST PÍRODY.

a) Powlrné kameni.

551. Nowiny hrozné a slrašliwé, kteréž se

w skutku a w prawd w durynské zemi léla

1681 staly, nebo kámen weliký s hrozným
hímáním dolfiw na zemi upadl fol. s figurami,

bez roku a mísla.

h) Ziwoišstwo.

552. Náležitá zpráwa a wypodobnní . . . bí-

lého nedwda s 2 hlawama 1 list Ave 4. u K.

Rosenmiillera 1719.

c) Hojitedlné wody.

753. Walentina Kirchmaiera z Raichtric Ph.

a M. D. starodáwní Kukus studnice, nyní now
wyzdwižený, Hradištský žiwý pramen, jehožto

poátek, píležitost, starodáwnost, hojitedlné mi-

neralie, auinliwost, užitenost a náležité uží-

wání w krátkosti sepsána jsau. W Praze w we-
liké Karlow koUeji u Jiího Labauna 1696

w 8. str. 91.

554. Jana Frant. Lóica z Erhfehlu bydri-

atria nova, t. j. krátké wypsání o now nale-

zené Illubecké lázni od starodáwna smradlawá

woda nazwané atd. W Starém mst Pražském

w impressí univ. Carolo-Ferd. w koUeji S. J.

u sw. Klímeula (bez roku).

Zdá se r. 1721, protože toho roku týž spis n-
mecky tam wyiel. Opt w Jind. Hradci u J. "».

liiigartiiera pod nápisem : Opakující wypsání oné

hluboké lázn skrze J. Fr. Lwa sepsané od Jos.

Ant. Lintze w 8. 1767.

555. Jana Adama Veita 31. D. thermae Po-

dolcnses aneb zdrawá Podolská neb sw. Wác-
slawa lázeu. W Praze u Labaunskýeh ddicíiw

w 8. 1728.

5 56. Uzdrawnjící sludniný pramen král. msla
Hradišt hory Tábor jehož poátek, Mlastnosl.

auinliwost a užiwání pedslawené jest od Jo-

sefa Hijnka MlKV Ph. et M. D. W Hradci

Jindicbowém u J. Frid. Jakše 1732 w 8.A— C.

557. Ferd. Jos. CASTKY z Šlernštcina a)

Cest a sláwa \>'ysokomeytská z rozhlášené studn
wyproyštná, to jest králKá zpráwa a weypis
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lozlilitšené lázn. W Hradci Král. ii Wáisl. J.

Tvl)llv w S. 161Í8. h) Wypsáiii Swatoiiow-

skýili lázni od M. I). Ford. ástky — o moci,

wliislnoslli, auiiiiiiwosli , dobrul a iižiwáni

jili jednnjici, 1730.

558. BAl/r. PETU/JLKY fons riibcr aneb

ierwená studánka pod tiliiloni Salvátora w niósl

riinidiini. W Hradci Král. 1711 w 8. (Wid. bibl.)

559. Lijboch corde pio fontes oíTcrto Mariae

(clirunog.) Ošfasliioný Libocíi ! tož |)rosp('cli ne-

nuKiiýcii ! aneb zdáwna skrytá, nyni ale >vy.je-

>\ená k uzdraweni láze atd. od Aut. l-il. Jana

KR.VLE Pil. et M. D. Litomickébo kraj. pby-

sika. W Praze u Karla Josefa Jaucrniclia vv 8.

4 arcliy (1754).

560. Sedmpramenitá studnice na panstwí Ná-

iliodskeuí blize Swatoíiowic, wšeni zdrawi žá-

dostiwýni a potšeni skrze p. Marii bledajicim,

wody hojn prýštící, w Král. Hradci u .1. Kli-

mena Tybclly 1755 w 8. sir. 168.

Jest popsání liojitcdiiié wody Swalonowické lilíže

.\át lioda w hraioliradcckém kraji spolu se zázraky

Marii paiinau tam iiiiniiii.

O Hospodáslicf.

.'>tíl. I'i knížce rýniowní \v Litomyšli l()2(j a

pozdji l)z roku a tiskae tlaené jest na sir. 20.

Kozndanwáni otce s synem , w kterémž

olec syna. jakby se syn pi swém hospodástwi

i eládce sprawowati ml, wyuuje.

562. Regiment neb sprawowáni owilio do-

bytka, dedikowané ryt. Woldiiclm Dubanske'mu

z Duban a na Libišicích. Rkp.

503. Mandát hrabnky Frant. Hyp. Euseb.

Berkowé okolo r. 1620—1626. Z rkp. tištn

w Oas. mus. 1843 str. 163 poddaným pan-

slwi Richemburského, Rosického a Slatincnského

[týká se wice policejního wedeni|.

504. Šlefana Ihjníui kniha hospodáiská ^^

jxtíádnost ujedená r. 1058. Rkp. fol. we.
bibl. XVII. R. 22.

565. PETRŽILKY knížka, kterak se wi-

iiite, štpnice sprawowati mají 1631. Rkp. bibl.

we. XVII. G. 20. we 4.

566. Grnntowní zpráwa o celém hospodá-

st\>í, jednomu každému w hospodá-stwí se cvvi-

icimu potebná, a od jistého w hospodástwi

/.kušenéiio sepsaná 1. 1097 fol. Rkp. na Straliowé.

507. Oko pán, aneb dobe spoádané ho-

spudárslwi polní. Wydané \v latinském jazyku

od dvNoji ( liliodného knze hrišíufa Fišera Soc.

J. Na esko peložené od dw. clih. kn. JANA
l)AKXEli/V z téhož lowaryšstwa. Dwa díly

w Prazu u sw. Klimenla 170(5 >ve 4. sir. 440
mimo |iediiil. a rejstík.

Má i jiiiN /uláštiii titul. Ii.šlný: ^Ktiiliy liospo-
fjiiiské skrzf 'Iwojiciilioilnlio kti/c KrišidC;! Fiši-ra

/ |(»w. .lež. sepsaní-, díl |)rv\ní. o hositrxláslwí
piilníiu fiejprwé I. 167!) s pouoliiiíiii \M<liní' h. ii

s obzwlá.štnim obdarowáním J. C. M. w lat. jazyku
na swtlo wydanj : ^yiií pjík na esko píeložený
od cliiiodu. kil. .lana Ramera z téhož tow. Jež.
atd. I7()() we 4. l)í\ druhý I. Ki^Ii \v lat. jaz. na
swtlo wydaný atd. Ce.šiina ponkud latinaii páchne;
wc jen prostedni, .sem tam |to\vri\vá.

508. J. e.\c. p. Wincenciusa hrab. z Wald-
šteinu atd. S|)olených šafáiiw nauení, dle e-
hož pokraowati mají, w Praze u K. Labau-

nowé 1701 w 8. sir. 29.

509. Instrukcí aneb prawidlo
, podlé kte-

réhožto poddaní k obci král. wnného msta
Poliky we wesnicich se íditi a neádfiw wše-
lijakých wystíliati mají, jinak slowe: Potaz.

Oprawen a obnowen 1. p. 1719. Wylištno w
Oas. mus. 1840 sir. 452 ald.

570. BALT. ROSTA: O hospodástwi, rkp.

od r. 1758, dwa díly « prof. F. Síra.

571. WieíjaiKla hospodáská runí kniha pro

rakaiiskau mládež k nauení o dobe s|)oáda-

ném polním hospodástwi z nm. na slowanský

jazyk pel. w Prešpurku 1773 w 8. u Fr. Aug.

Patzko str. 274 a rejstr.

e) Knchashoi.

572. Kniha kuchaská, w které se pro pamt
lidskau o rozdílných krmích masitých, tak také. .

.

postních, jích, kaší a políwek rozdílným spu-

sobem wypisuje. Ponejprw wylištna, w Praze

u Kateiny Koniášowy wdowy 1712. W now
rozmnožená (z nm.) W Praze u K. J. Jauer-

nicha w 8. 1763.

H. L É K A S T VV i.

a) Mornt.

573. Zpráwa kratiká o morním nakažení

z píin zwlášlních w as pímoí w Lesné

Polském od cirkwe eské u wyhnanstwí ui-
nná w 12. 1632.

574. Jana Webera apatykáe Prešowského

zpráwa o moru. VV Lewoi 1645 w 8. (dle

labl. 12). Wiz pedml. k Tyssotowi 1788 w
Uhersk. Skalici wydanémn str. 10.

575. Rozliní dobi proslcdkowé, kleiž se

w as morowé rány atd. w Praze u Ji. Oer-

nocha užíwati mohau 1079, 1080 str. 85

z nm.
570. Apatyka ducbowni i tlesná, t. j. o

zapuzení rány morowé modlitby, též i k za-

chowání žiwota prostedky a léky. W Praze

z nm. pel. a wytiskl JAN ARNOLT w 8.

1679.

577. JAK. JANA WÁCSL. DOBÍiEN-
SKÉIIO z Oerného mostu weejná a pirozená

ped nemocmi obrana. W Praze .lan Arnoll

1679 w 8.

578. Ezechiele lianlsrluicra kiálká rada,
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kleralíby se sprostý í-lowék a cliiidi lidé w as
morowé rány zacliowati mli. \N Holoni. Jan

Kylian w 8. 1680.

579. Jana Frant. Polenfzi krátká wšak griin-

towná zpráwa a nauení o moru, w Praze u

dd. Jana Karla Jeábka, 1708 we 4.

580. Pražské nakaženosti rád atd. w Praze

u Jana Wácsl. Helma 1713 w 8. str. 112.

581. Krátké nawrženi k poznání a zahlazeni

nyní obáwanélio morníbo nakaženi , které na

wys. poruení od J. C. K. 31. w wcecli zdrawí

zízené dworské kommissí wšeni strany od-

vrácení moru péi majícím \v 1738 roce na

ruku dáno atd. W jaz. nm. od Jana Petra

z- Glielen psáno, do eského 1739 r. od KARLA
FRAXT. ROSEXMÚLLERA uwedeno. W Pr.

(1739) w 8. A— C4.

582. Jesu benedicente ! Apateka duchowní

i domowni zdržující \\ sob wýborná lékastwí

pro zachowání duše i tla, \v as obecné po-

kuty a rány morowé (t. r. 1715 w Trenín)

;

pouující, kterak se w takowéni zarmauceném

stawu... k bohu, k sob, i k bližnímu cho-

wati sluší ... k tomu ješt nkterými modlit-

bami, nábožnými písnikami, též gruntowním

potšením D. J. G. (doktora Jana Gerliarda}

opatená 1739 (w PauchoM) od JANA BLA-
ZIUSA, w nichž 9 písní od nho se nachází.

(Z ásti sem, z ásti wtši ke wzdlawat. a

jtobož. náleží).

h) Léitelshé.

583. O arách. O lékaských prostedcích.

Hkp. XVII wku w 8. (u p. Boka).
584. Recepty proti rozliným neduliiim s. a.

(circa 1683) w 12. Rkp. we. bibl. XI. F.

13. num. 1.

585. Zpráwa krátká aneb naízení pro zdrawé

a nemocné lidi. W Praze u Ji. Labauna 1692
>v 8. 4 listy.

586. Kniha leTíaská s. a. (saec. XMIl) w 8.

Rkp. we. bibl. XI. F. 4. (Recepla medica).

587. Herbá aneb lékastwí, které z no\> u

z knh wytažené a pi rozliných neniocech

lidí, kraw, owcí a drbeže., zkušeno býwá
ald, w 8. w Praze u Wácsl. Šerera str. 63 (b. r.)

588. W knize Alex. Schamsky . . . Promtu-
arium parvum medico-practicum etc. 1714 we
4. jsau také eská jména neduhw.

589. (.JAXA TOXSORIS, jinak Baruíe
kazatele si. božího w Jistebném w Orawské
stolici) sána consilia medica, aneb zdrawá ra'lda

lékaská, podáwající z kesanské lásky, uži-

tené lékastwí, na wtším díle domácí, z lio-

dnowrných dokloriiw lékaských proti roz-

liným nemocem lidského tla. s pipojenau (U»-

mowiií apatekau atd. \\ Skalit i riuM>kc n Jds.

Ant. Škarnida 1771 w 8. str. 226, od str.

227 — 260 pridawek ze školy Salernitanské

we wcrších mimo 5 listíi pedmluwy a 1 '/„

archu registr. Po druhé též w Skalici 1806 w 8.

c) Porodniclwt (babiclicQ.

590. O ženách a jich nemocech ; o tajno-

stech ženských Alberta Welkého , od JAXA
LlPíiKÉHO. W Praze 1623 we 4.

591. Wýborné nauení pro báby a jiné pri

porodích pomáhající osoby od Jindicha Jana

iNep. Krance w jazyku nmeckém sepsané, nyní

ale k prospchu wlasti od FRAXTI^SKA HYX'-
KA KIRCHXERA král. dwor. impressora w
eštinu uwedené a wytištné w Starém m. Praž.

1. p. 1756 Av 8. a 1770.

592. Wysoce dstojné arcibiskupské kon-
sistoe Pražské nauení, pro báby a jejich po-
mocnice, jakož i pro ty, které w as nauze

pi rodících niatronách se najíti dáti smji, jak

totiž oni pi nebezpeném a truchliwém porodu

pro udlowáni ktu w as nauze chowali se

mají, w Praze u Fr. Hochenbergra w 8. (1770)
1 arch.

593. Jinr. Jana Krance wedení k prawému
a dokonalému babímu umní z nminy na jazyk

eský od JOSEFA ZLOBICKÉHO* obrácené.

We Widni s Šulcowým písmem 1772 w 8.

(Rozdílné peložení od pedešlého).

dj Dobytí lékastwí.

594. Podstatné wyšetení píin, prostedk
a lékastwí pi wšeobecným pádu howzího do-

bytka w králowstwí eském, na wysoké poru-

ení wys. slaw. gubernium atd. od Jana Hynka

z Maiersbachu atd. 1, p. 1 749. W Praze u Zolie

owdow. RosenmuUerowé we 4. sir. 9 1 mimu
rejstík.

595. Lékastwí koské, w Ilolomauci 1772

w 12.

e) Apatekástwí.

596. Cena neb wymení wšech lékastwí.

Z naízení rektora univ. w Praze Arnoll z Do-

broslawína 1699 fol.

I. P R Á W N I C T W i

a) Práica a zízení.

597. Císae ímského, uherského a eského
ald. krále atd. J. M. Ferdinanda Druhého ald.

Obnowené práwo a zízeni zemské ddiného
králowstwí eského. (Orel cis.) 1627, Cum
i-ralia et pivil. S. C. JI. speciali ad decennium

w fol. Tištno jest toliko sir. 135, ostatek

pérem doplnn. W bibl. we. Rkp. 1627 sub
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si \VI!. C. 29.; pak od r. 1628 pod XVII.

F 22: od r. 1041. tež b. r. XVII. D. 22.

M. 'lei D. 7. C. 8. C. 39, D. 24. Též >v :\Iii-

seiím 6 exempl. N. 171. 694 — 700 a 1628,

1641.

598. O dlech z lidí swobodných ms. 1652

(pi e.xempi. Ferd. II obnow. práwa 1628 u p.

Boíka).

599. Klii- do práw král. eského ms. XVII

sltd. (u Boka).

600. Ferd. II obnowené práwo Morawy. Rkp.

1632 w bibl. werej. XVII. E. 32, též r. 1641

rol. XXII. C. 27. 1660 fol. XVII. C. 37. C.

25. C. 32. Též w Mus. rkp. 1676. Zízení

/.emské obnoweiié inarkrabshví morawského. Též

rkp. XVII. ziiziiii m. mor. (obiioweiié Ferd.

II.) u p. Buku.

601. Ferd. III declaraci a novelly na obno-

wené zHení zemské. Rkp. 1640 w bibl. wer.

XVII. E. 27. též C. 35, C. 10, C. 39, též

XV. E. 18. et XI. A. 17. Též novelly a de-

klaraly králw eských Ferdinanda II a III a

Leopolda I od 1. 1623-1662 sace. XVII ex-

ennl. Fol. >v rkp. wer. bibl. YI. B. 6. p. 149,

96, 321. Též w Mus. Rkp. lol. Též od r. 1652

XVII. C. 36. od r. 1675 XVII. C. 27. a C. 7. lamže.

602. Reg:istíik na obnowené zízeni zemské

podlé abecedy. Prvni : Akta publikowáni swéd-

kúw . . mají irrotulowána a do saudu odeslána

býti atd. C. 2 1 . Poslední : Žid na základ . . .

pjili muže atd. Q. 69. Rkp. we. bibl. b. t.

XVII. C. 13. str. 188 fol.

IVa konci stoji: Quae sub quavis littera in nevis

i'on>titutionil)us regni continentur. A repnat, jural,

statuitquc staluui . atquc diaelat, judicium formát

lerrestre. li proruratque. C procedit, agit, testes

producit id ipsuni elc. 1664 27 Marlii.

603. E.xtrakt z obnoweného práwa a zí-

zení zemského král. eského a na též publi-

kowaných kr. deklaraci a novel, jako i práw

mstských, narownání hor, kowíi a smlauwy

Swatowácslawské do alpiiabcly w celém smyslu

uweden a w jedno spojen. Rkp. fol. 1684

(u Pelcla býwal). Jiný rkp. w 16. podlauhlé

na pap. u ryt. Neuberka,

604. Krátký wýtah práw mstských králow-

slwi eského pro snadnjší nalezení, w em se

lak táž práwa mstská s obnoweným zrízcnim

zemským, novellami declaratoriemi atd. srowná-

waji. Od Jak. Ferd. Ant. WRBY Nimbur-

skélio, mštnína Now. m. Pražského w 1. p.

1(591. Pidána krátká obsažitedlnost proccssu

práwniho, instrukci mstská . . wýtah pokut z

práw mstskýdi. W Praze u .li. Labauna 1700
w S. sir. 1 17.

hj Hrdelní.

605. Proce.ss in(|iiisitorní , který w hlawuím

J. M. C. residencí králow. Starém mst Praž-

ském, w král. eském od shnvného králowského

ap|)ellaci tribunálu za píinau z nenáwisli wíry

kesfunské od Lazara Abelesa a Lobla Kurz-

handla Ziduw zamordowaného 12letého syna

téhož prwniho Žida weden byl. \V Praze w
welké Karlowé kolleji, nákladem Jiího Labauna

1696 we 4. str. 90 mimo pedmluwy 5 list.

606. Josefa I nowé práwo útrpné a hrdelní.

VV Praze u ddicw Jana Karla Jeábka 1708

fol. (esky a nmecky).

607. Marie Therezie hrdelní práwni ád, we
Wídni u Jana Tomáše urozeného z Trattneruw

1769 fol.

c) Rád saudm, instrukci.

608. Instructio, aneb artikule, kteréž J. M.

Rimského císae, uherského a eského krále atd.

Tejná i jiné raddy atd. z milosliwého J. M. C.

poruení, wedlé nichž se w tomto J. M. C. d-
diném králo\>slwí eskem, . . . též Její M. cí-

saowny, jakožto králowé eské mst wnných,
vvšickni a jeden každý obzwláštn J. M. C. rych-

láowé, purkmisti a konšelé w úadech a po-

winnostech swých wždycky a každého asu
chowati mají, w Praze dne 2 Bezna 1651

wydati ráili. W Hradci nad Labem 1673 w 8.

Dan. Kamenického.

609. Inslructio appellatorní atd. w Hradci

nad Labem u Dan. Kamenického 1673 w 8.

610. Jana Jak. z Weingaríen (nar. w Ko-

motow 1629 f 1710). Jlanuductio, aneb ce-

stowdce, kterak pi práwích stawu mstského

w král. eském saud weden býti má, ex Vin-

demia judiciaria aneb sbírky práwni wytažený.

Rkp. od r. 1683 w 8. potom tištn w Praze

nákladem K. Arn. z Dobroslawína 1683 >v 8.

ilem 1689 w 8. sir. 59.

611. Poznamenání wšech jak duchowních lak

swtských dikasterií práwních instancích na r.

1723 až 1726, pak na r. 1736 až 1742 we
4. (Bibl. we. D. 204).

d) Práwo manské.

612. Karlšteínské manské práwo. Z rkp. desk

dworských od r. 1732 wydáno J. Chmelen-

ským w as. mus. 1835 c. 255.

e) Policejní naízení. Patenty.

613. Lichtenšteinfiw rozkaz z ohledu istoty

w mstech Pražských od r. 1621. Tištno we

Wele 1844 sir. 27.

614. Jich milosti nejwyš. p. auedníkúw a

saudcw zemských .1. M. C. míslodržicich w
králowslwí eském... naízený ád w mstech

Pražských, jak se emeslníci, handléi, obchod-
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níci, i jeden každý jiný w prodajícli a w ku-

|)Owiíní wšelijakých wcí, nicmén i w placení

eledi nádenní chowali má. W Praze u .Slep.

Byliny, 162H fol.

615. Patent od Ferd. II r. 1G.30. Podepsán

jest Slawata (\v bibl. Wid.)

616. Instrukcí Ferd. III hospodáská. Rkp.

XVII. saucasný íol. w knih. Mikulowské,

617. Instrukcí Fridlandská o wšelijakých k

hospodárstwí náležitých wcech, lieitmanm au-

íedníkfim i jiným k spráwe potebná— za rytíe

Adama Ciiwala Kunáše z MachoAvic, naízeného

nad hospodástvím— w knížetstwí Fridlandském

r. 1638. Rkp. fol.

Spis rozumn spoádaný a k ponauení w ho-

spodárstwí wýborný. Zasluhuje, aby wytištn byl.

IBoek.J

618. Zízení Nedwdicke. nékdy Jana z Pern-

šteina, obnowene' r. 1660. Rkp. \\e 4. 16 listii.

619. Taxa trhu Jana z Warteniberka, šenka

králowstwí eského. Rkp. 1668 fol. w Museum.

620. ád hašení ohn pro Malé msto Praž-

ské, od Weingartena, 1677.

621. Kniha generál-hlawní , všeobecn po-

Iebnéiio zrna obilí placení. Od K. J. Tmy
w 8. w Praze 1700, 1706.

622. Od Leopolda I esky a nm. (\v bibl.

Wíd.) Jedno?

623. a) Universální aneb všeobecní ád ak-

cisuw, wšech vysoce vzácných p. stavv v
království eském. Jak takoAvé dne 20 ms.
Ledna píštího 1709 léta zaátek míti mají.

W Praze u Karla Ferd. Arnolla ve 4. bez

roku (1708). bj ád akcisv. jak lakoví dne

prvního ms. Srpna bžícího I. 1710 zaíti se

mají. W Praze u K. J. Arnolla Ave 4. 1710.

624. Obnovený robotní patent 1738 20
Ledna fol. listi 19 (ve. bibl. A. 75).

G25. Patent myslívcflm se protÍMÍcích zve
zlodj týkající, 9 Pros. 1745 fol. 2 listy.

626. aj Pat. 8 Února 1746 proti hrám fol.

3 listy b) od 6 Máje 1746 základní neb lázní

auad (Versatzamt) fol. 4 listy.

627. a) Pal. od 3 ervence 1747 o hrách

ol. 4 lisly b) 7 Dubna 1747 s strany dan
iol. 8 list, c) o da na válku ve AVlaších a

Niderlantu 1747 fol. 3 listy.

628. a) Pat. od 5 Pros. 1748 da na karty,

kalendáe atd. fol. 4 listy, b) 5 Pros. 1748
štemplování papíru, fol. 6 lislu. cj 6 Sept.

1748 daíi k zaprawení nového vojenského

systemalního vychování na 10 let požádaná

fol. A— P. (We. bibl A. 75.)

629. a) Pat. 23. Ledna 1750 štemplování

papíru fol. 8 listu, b) 28 ervence 1750 o

štolách fol. 2 lisly. c) 3 Srpna 1750 strany

píze a plátna. W Praze n Žolic Rosenmiille-

rové fol. 1 1 list. Pídavek k tomu 1 Brez.

1753 fol. 8 lislu.

630. Pat. 13 Listop. 1751, založení loterie

skrze Oktavia z Cataldi íol. 4 lisly.

631. Pat. 1 Února 1752. Da z jistin, fol.

4 listy. 6) 12 ervna 1752 proti praniem a

nepokojnému chování fol. 4 listy, c) 30 ervna
1752 o vysthování fol. 2 listy; o též vci
6 ervence 1752 fol. 3 listy, d) i7 Srpna

1752, o vysthování dlník z skelných hutí

fol. 2 listy, e) 4 Listop. 1752 zašívání na

tetinu fol. 2 listy, fj 23 Pros. 1752, o py-
tláích (archová plachta ; v takovém formátu

ješt jiných 6 patentu v bibl. ve. pod A. 75).

632. Shromáždní zápis, naízeni a listu po-

selacích. Rkp. z XYII stol. ve. bibl. XVII. D,

16. b. r. fol.

633. a) C. k. pragmalica vedení právní ro-

zepe se týkající, od 13 Ledna 1753 fol. 8
arch, b) Pat. 12 Máje 1753 o handlu (plachta

archová): delto o minci. Též 12 Bez. 1753
fol. 7 list, c) Ustanovení všeobecného léka-

ství, 24 ervence 1753 fol. 18 list, dj Pat.

4 Srpna 1753 o regrutování fol. 8 list, ej

Pal. 27 Záí 1753 šrankovní meyto fol. 3 li-

sty, f) Módi procedeudi in causis subditorum

contra dominos se týkající, 18 Prosince 1753

fol. 4 listy, g) Pat. 13 Listop. 1753. Papež-

ská dispensací na jislé swálky fol. 4 listy.

634. We Wídeiiské bibl. a) 29 patentu e-
ských, b) 1 patent eský od r. 1767. c) od

r. 1771. d) Jiný od Jlarie Theresie. e) Dva
jiné od M. Ther. esky a nm. f) Patent e-
ský, polský a nm. g) Jiný eský a nm. (Ko-

pitar).

fJ Snmy.

635. Od r. 1621 až do 1626 av echách pro nr-

pokoj tehdejší žádných snm držáno nebylo, a

dan zvláštními patenty v vpisovány. S rokem 1627

opt snmy drženy býti poaly, jichžto až do r.

1774 poítá se 162, tém každoron jeden, málu

který- rok žádný . nkterý opt rok více. Z tch
jediný (1632) v rkp. ostatní všecky tištné, a sice

146 esky a nmecky. 14 jen nmecky. 2 jen e-
sky nalézají se v knihovn kníž. Lobk. a jinde

po riiznu i v sbírkách. Poádek snm v Praze

držených od r. 1585 až do r. 1730. Rkp. fol. ve.
bibl. XVII. \ 21. Aa ukázku slohu vydal ástku
snmu od r. 172.3 Tomsa v Chrestom. na str. 2i)i<

— 212. Kápis snmu tch podlé slarého spsobu
zaciiován . k. p. arlikulové na snmu obecném,
kterýž dižán byl na hrad Pražském 1629. 10 Pro-

since, a zavín téhož léta 20 Pros. W Praze u

ddic Stepána Byliny. 1629 ve 4.

636. .Moravští snmové, též dílem v sbírkách

zde onde. i po rznu se chovají. AVydavateli jsau

jen tito známi : aJ ^Artiknlové snmu v Brn dr-

žaného 162S. Jan ejka z Olbramovic vydal. ISej-

l)rvé v Holomauci u Handla, nyní v Praze u Dan.

Karla z Karisbcrka. b) Krátký extrakt snesení obec-

ního sjezdu v Brn 1640. Wydal Bernard Diwiš

19
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I'et\ViHlský. W Holom. u Mik. Hra.lorkého G l^isl

%M' 4 c) SiiPM-ni sl;nMi lil oniWS kýl- li od r. 173!^,

1744, 174.^. >'"'6- 17'>i», 1769, J771. W bil)l. hrab.

Mitrowikho jsaii lišlíiu- nálezy siuiiiowiií od r.

1630 l(J3^l, U>4I, ir>44. 1649. IGf):!. 16.^8. KíHl,

1686 1687. 178S, 1791-1795, 1797, 1799,1801.

1802. 1804, 1807, 1808, 1810. 1812- 1821, 1823

— 5; 1829, 1830- 6 ecsky a iim.)

g) Lisfuic auiedni.

637. Exirakl z kwalcrnu iiékUTvcli poízeni

kšaflowiiidi od r. 102 1 do 1695 s. o. Hkp.

(saec. WIl) w 8. >vci-. bibl. \I. E. 15. iiiim.

1. fol. i:5l».

038. Kopiii z Wll stol. jodnoliiýcb diilcži-

lých píseinnosli od asu krále Sioriminda až <lo

r. 1029. Zdá se wšak z originálu prawýli

opsán. Rkp. >v Mus. (>v. as. nius. 1827 c. 31).

039. >Výtab z desk zeniskýcli domw >v

Menším ni. Pražsk. ležících, a dskami zcm.skýini

se ídicích, z kwalemw trhowýcli od r. 15 12

do 1071 s. 8. saec. XYll e.xeunte fol. bob.

parliui «rdiii. Kkp. >ve. bibl. XV. E. 10.

040. Formy rozliíiiých lisluw shromáždných

od polow. XVI wku až do r. 1029. Rkp. fol.

»er. bibl. XVII. D. 20. lislii 19-1.

K. p. list za< liowací. o rádném iiianžel.slwí. snilaii-

wa swalební. list podpfiirí ald. náležel pánm z

Líppé. — Jiii' loiiiiule li.siuw. pí.-iah atd. w riikop.

we. blbi. XV. E. 16. fol. Z druhé polow. XVll

slol. (asi 1664). — Jiné nkteré pi rkp. we. bibl.

XVII. D. 27. [(iradualj.

041. Sbírka formulí, listu, rozliíných smluw,

list dlužních , dopisu dworských a jiných z

konce stol. XVII fol. nm. a esky. Hkp. we.
bibl. XV. D. 2.

042. Formulae juris, contraclus, obligationes,

missivae, correspondenliae aulicae et aliaruni

inslantiarum saec. XVII fol. (germ. el bob.)

Rkp. we. bibl. XV. B. 0.

043. Formule rozliných aueduích písem-

ností, jmenowit: dopisiiw, wyswdceni atd. 1.

1066—1672 we 4. Rkp. we. bibl. XI. E.

16. fol. 22. sq.

04 1. Kwilance od berníKuv zemských a kraj-

ských na rozliné berné, sbírky a podalky klá-

šteru s. Jií náhrad Pr. od I. 1537 do 1098
wydaiié, dílem tištné dílem psané. Fol. inorigin.

Rkp. we. bibl. II. D. 40.

045. Listá historický od Jana Schoena |30
listin od r. 1409—1663, s hislorickými po-
znamenúnimil. Tištn w mus. as. 1832—1834.

hj Listy saukroniné ald.

646. KAREL ÍSWOB. p. z /KIVOTÍAA.
Listy rnzliu<- w Hoowické kniliowiié naléza-
jící se w rkp. a sice: a) Dopisy od r. 1016— 1636 fol. b) od r. 1628 — 1629 fol. c)
<id r. 1630 fol. d) od r. 1632-1633 fol. e)

od r. 1634— 1635 fol, Tišlon jeden lisl úední

od r. 1634 (?) w Oechoslawu r. 1821 o. 34.

Z psaní Žerot. tištno 7 od r. 1028 — 31 w
as. mus. 1831 sir. 393, též 15 taniže 1830
0. 123. Wýpisy z pamtí p. Karla z Žerol.

as. mus. 1829 IV. 81. 1830, III. 275.

647. haleiiiia x, Wakhlehia^ manželka Karla

z Žerotína: Psaní od r. 1031 — 1035. Rkp.

w Mus. moraw.

K. B O 11 O S L O W í.

a) Piehledy bibli.

048. Parva biblia, aneb kralické rozebraiii

biblí , zdržující w sob summu wšecli písem

swatých nowého i starého zákona. W Hradci

Král. 1021 w 8. od AIATK.JE KIIOCÍXA,
faráe Rychnowského.

049. hoiuetisliý ,/. Ani. manuálník, aneb já-

dro celé biblí swalé. Sunimu všeho, co bulí

lidem I. k wení wyjewil, II. k inní poruil.

III. k oekáwání zaslíbil. Pln a jasn obsahu-

jící. Místo nowé swíce sedícím ješt w temno-

stech zpuštni swého cirkwc eské ostatkm

podané I. 1058 w 12. W Amsterodame u Ga-

briele a Roi 912 str. titul, pipsání s pred-

mluwau 24 str. Jest to w ýtah z bibli prací

J. AM. KOMENSKÉHO.
Nkterých knih se tu nenalézá, jiiiýcli jen sumniii

neb jádro, a co se kde w písni opakuje, to jen

jednau položeno.

050. Zpráwa potebná, jakby se upímný a

pobožný kesfau k tomu míti ml, aby prawé

powdomosli a oswicení z bibli sw. dojiti a

z iláiií ji nabýwali mohl — aneb jakby s\>

.

bibli s prospchem užiten ísli ml, 03 lislii.

Rkp. XVII slol. w 8. (Boek).

051. JOAN. TONSORIS otewení písma

sw. s pipojenau jeho summau i historii k pra-

wému bibli p. užíwání. We Witleiiberku u J.

Krist. Tšidricha 1740 w 8. sir. XVI a 90.

Pipojili eské básn : Matj Pruni f. XIII. Josef

Dlhaiiyi f. XV. a Martin Kuera f. XVI.

b) Bibli celé.

052. Od r. 1077 do 17l5wyšla bibli sera-

/o-Wác.^/auslíá wel. fol. wc li-ecli dílech:

a) Druhý díl bibli: totiž nowý zákon, podlé

starého obecného latinského textu od samospa-

sitedlné ímské katolické cirkwe schwáleného,

a až posawad w též církwi užíwaného. Z mi-

lostiwého poruení diichowní wrcliností s ob-

zwlášlní pilností pelilcdmilý. a iivní w now
na swllo wvdaný I. p. 1077, wylišlný w Sta-

rém m. Pražském w inipr. univ. Karlo-Ferd.

w kolleji lowaryšslwa Ježíšowa u s. Klímenla

str. 512.

h) Prorokowé a knihy Mochabejských ald.
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skrze faklora Joacliima Jana Kamenickélio 1.

1712 sir. 470, pak tetí a ctwrlá kniha Ez-
drašowa na 59 str. Dwa registr.

c) Bibli eská, to jest, swaté písmo podlé

starožitného a obecného latinského . . peložení,

na milostiwé ustanowení a naízení dwau slawné

pamti p. p. arcibiskupu Matauše Ferdinanda z

Bilenberku , též Jana Frid. z Waldšteina, nyní

pak s milosliwýni dowolením nejdflst. a wysoce

oswíceného knížete a pána p. Ferdinanda z boží

milosti arcib. Pražského, s. ím. íše knížete

a hrabte z Khtinburku vvydaná . . nákladem dé-

dictwí s. Wácslawa . . w kolleji skrze Joach.

Jana Kamenického faktora 1. 1715 str. 1263,

dwa registr.

Jesuité Konstanc, Stayer a Barner zízeni byli

k tomu od arcib. z Bilenberku , aby pisnio sw.

podlé obecného lat. s pirownáníin je k biblí Be-
nátské (1506) a k exemplám ped asy Lutero-

wýnii tištným. Užíwali oni wšak i bratrské biblí,

a o tom zmínky neiní. Figury w starém zákon
jsau ty, kterých ped sto lety Melantrich užíwal.

Wýklady jsau obšírné z sw. otc. Po druhé w
Praze u Jana Hraby, nákladem ddictwí sw. \Vác-

slawa, na poruení knížete a hrabte Pichowského
z Pichowic arcib. Pražského, fol. 3 díly od r. 1769
— 1771, týmž titulem.

653. Biblia sacra, to jest biblí swatá, aneb

wšecka swatá písma starého i nowého zákona,

s niožnau pilnosti opt pehlídnnlá, krátkými

summowníky a mnohými konkordancími zaopa-

tena a w now wydána prací, wynasnažením

a nákladem lidí o zrst církwe boží upímn
peujících I. p. 1722. W Hale Magdeburské

vv Kanšteinské impressí sirotího domu.

Jest to biblí podlé bratrské od r. 1613 s pro-
ménau místy uinnau skrze Jlatje Belu, kazatele

Prešpurského w Uhích, kterýž pedmluwu obšír-

iiau k ní sepsal. Daniel Krman, superintendent uher-
ských církwí ewang. kratikau swau pedmluwau w
ní ukázal , kterak ped tím již mnohé biblí eské
na swtlo wyšly, a kterak to wydání k wytištní
pišlo, když se 1.1658 i 1700 darmo snažnost wedla.
aby biblí eská wydána byla; Registík jest trojí

:

písem swatých , kteráž se we dny nedlní a w
slawnosti wýroní ítají

;
jmen nkterých, zwlášf

hebrejských a kaldejských wyswtlení ; pak po-
znamenání obzwláštnjších lánkw wíry kesan-
ské. Pidány jsau nkteré modlitby z Jana Arndta.
Po druhé s týmž nápisem wyšla ta sama biblí (w
Hale) r. 1745 nákladem Samuela Traulmana w Bryku,
kterýžto Trautinanu, Bežský knihkupec w Slézšl,
dal ji pro Cechy tisknanti. Do toho wydání nc-
umlostí wydawatel mnoho chyb se wlaudilo, jichž

po zadu weliký registík stojí. Po tetí s nápisem:
Biblia sacra, to jest biblí swatá, aneb wšecka swatá
písma starého i nowého zákona, se wší pilností

opt pehlednula, a na mnohých místech pcllé sta-

rých wydání bratrských ponaprawena i w now
wydána. VV Hale iMagdeburské w Kanšteinské im-

pressí nákladem sirotího domu I. p. 1766 w 8.

Jest toto tetí wydání Halské bibli (podlé 1722)
ijprawené bez pedniluwy Bely a Krniana. za lo

maje spráwu o wydáních biblí esk>'ch. podlé hlc>-
chowy k now. zák. (1720) pedmluwy od lana Tluof.

Elsnera. Na konci pak jest konkordancí eská z

Weleslawíuowa wydání 1. 1613 atd.

c) Nowý zákon.

654. Nowý zákon nákladem dd. sw. Wácsl.

fol. W Praze 1675. (Pele. Cat.)

655. Písma swatého nowý zákon pána a spa-

sitele podlé rozliných Avydaných exempláw
w eském jazyku s welikau bedliwostí pehlid-

nutý a nyní w now wydaný. Wytištný w
Halle u Štpána Orbána 1. p. 1709 na dlauhém

12. S pednduwan od MATJE BÉLY.
(Dle Indexu od Jana Koglera z Báské Bystice

ponaprawen.

656. Nowý zákon... 1720 nákladem Wác-
slawa Kleycha, w Žitawe u Michala Hartmanua

w 12. W pedmluw wypisuje wšecka jemu

známá wydání biblí i nowého zákona. Tento

pak tištn jest dle biblí jednoty bratrské od

1G13 a pipsán otcm duchowním a kazatelm

pi chrám ewang. ped mstem Tšínem w Hor-

ním Slezsku, Janowi Adam. Steinmetzowi . .

Gottfr. SchmidoM'i atd. W exemplái we. bibl.

pipiš jest otcm duchowním atd. w Uhích a

w Horních Lužicích, Dan. Krmanowi a j. Snad

dwojí pipiš uinn k témuž wydání.

657. Nowý zákon pána a spas. atd. 1722

(w Hale) Av 8. w. Jest wlastn ást biblí toho

r. w Hale wyšlé, jen že nowého zákona wice

exempl. pro sebe také tištno.

658. Nowý zákon pána atd. 1730 bez po-

znamenání místa (w Laubn w Horních Luži-

cích), wel. 12. (Tento podlé bratrského wydání

tištný nowý z. dal Jan Liberda, eský pastor

w Grosshennersdorfu pro nowé wypowdnce
z ech tisknanti, ponwadž exempláowé Halští

od Slowák w Uhích a od eských wyhnancw
w Žitaw, Gebharsdorfu, Hennersdorfu, Ger-

lachsheimu, Berlhelsdorfu, Ulbersdorfu atd. skau-

peni byli.) str. 308 žalm str. 72.

659. Nowý zákon podlé starého obecnelio

latinského texln, od samospasitedlné Himskc kat.

církwe schwáleného .. . na milostiwé porueni

nejdstojnjšího . . pana Dan. Josefa arcib. atd.

1733, w Praze w Králowu dwoe u Matje

Adama Hogra , arcibiskupského impressora 8.

wel. (podlé wydání 1677).

660. Nowý z. atd. ku kterémuž žaltá a Je-

zus Syrach pidané jsau. Opt s welikau pil-

ností pehlidnulý a w now wydaný nákladem

Sanniele Traulmana w Briku 1. p. 1744 w 12.

w Hale (^^elmi chybné wydání). Též w Hale

1745 nákladem téhož Samuele Traulmana.

661. Nowý z. pána a spas. našeho J. Kr.

atd. k w zdlání církwe.. eské bratrské ewan-

gelické ald. Pidaný jest žaltá sw. Dawida. W
Berlin u Kristiána Ludw . Kunsta I. p. 1752

sir. 581 w 8. (podlé Halského od I. 1722)

19"

r
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od J. Boliu. Elsnera w 8. n. z. s ialtáiem i

Synuliin, w Ihile 1764 w i 2. Josl dle wy-

iÚiú r. 1744 s napriiMoním omylii.

d) ástky bibli.

a) J e s u s S y r a c li.

662. W. Fr. Flaišmana z Tvmpachu ozdoba

maudrosti. wybraiiá z knihy Ekkloziaslika. W
Praze u J. iernoclia 1G76 >v 8.

663. Elesiasti^is, aneb kniha Jezusa, syna

Syraihowa. opt s možnaii pilnoslí piilidnuta

ald. >v Hale Maírdcbiirské 1764 w 12. nákhi-

deni siroliiho domu. \N Prešpiirku u Augustina

Packo 1781 w 12.

664. Jesus Syrath malý atd. 1728 \v 8.

» 16. \V Hradci Král. u >\ . Tybely (Index).

66 j. Ecciesiasticus: Kniiia Jcsusa syna Sy-

racho»a opt krátkými summowniky a konkor-

danciemi zaopalrt-ná 1744 w b.

I {i) Z a 1 t ú .

666. Žalmy cirkewni na rok 1760 w 8.

bez místa a tiskae, listu 10 (w Berlín).

667. Žaltá celý krále a proroka Dawida,

opt s welikau pilností prchlídnulý a w now
wydaný. >v Hale 1722 w 8. 1730 (s nowýni

zákonem) >v 8. 1736 tamz. w Biehu 1744,

w Berlin u Krist. Kunsta 1752. w Hale 1764

>v 12. (nákladem sirotiiiio domu) 1775 w 12.

w Prešp, u Packa 1781 w 12. w Praze ii J.

Fr. z Šenfeldu 1782. We Wídni u Baumeistra

1783. - Rkp. 1748 w 12. u p. Boka.

y) E w a n g e 1 i a , epištoly.

668. Ewangelia s epištolami a jinými swa-

lými pí.»my na nedle a swátky pes celý rok

1622. w Praze w 8.

669. Ewangelia nedlní a swáteiní s epi-

štolami pres celý rok, i postní na každý den,

podlé ílimského ádu. W Praze w impr. akad.

1651 w 8. U Urbana Goliáše 1654 >v 8. Opt
1675. 1699, 1706, 1731, 1749 w 8. u .1.

J. Klausera 1770 w 16. W kolleji 1772 v 8.

tí70. Ewangelia a epištoly na nedle a swátky

píca cel rok. W Praze u Dan. Michálka 1676
w 12. w impr. akad. 1731 w 8. W Brn
u Swobody 1736 w 16. 1748. W Píbrami

1745 w 12. W Praze u F. H. Kirchnera 1759
w 12.

671. JANA BAHNERA S. .1. summaric
na wšerka clení a ewangelium juk nedlní tak

i swáteiní pes celý rok. aneb králk\ wýlah
toho. co se w nich obsahuje. \V Praze u sw.

Klimcnta skrze fakt. Joach. .lana Kamenického
1711 we 4.

672. W. G. T. S. (WACSLAWA GLEY-
ClIA) ewangelia tak též i epištoly, w Žitaw
1713 w 16. 1742 w 12.

673. Ewangelia s epištolami ald. ecky, e-
sky, nmecky a latinsky, 1716 w 8. 1718.

674. Summaria aneb ewangelia celoroní ne-

dlní a swálení s modlitbami 1714 w 8.

e) Dogmatické
,
polemické.

675. Parvus catechismus pro pueris in scliola.

Katechismus we školách. W Hradci nad Labem

1020 w 8. ti archy lat. a cesk. (w Mus.)

676. Proti Pawiu Žalanske'mu, knížka od r.

1621 M Museum.

677. Roznilauwáiií o kostelních oi)razícli aneb

zpráwa a odpowd na hanliw kázaní proti

obrazm kostelním od njakého Skullcta kalwíua

uinné. Od doktora .JOSEFA MAlvARlUíSA
z INlU^SELiC Scholastica. W Praze u Tob.

Leopolda w 8. 1621.

678. JANA KAUPILIA o prawém uki-

žowaného Krista poznání. ^^ Praze 1621 u D.

K. z Karisp.

679. FRA.\T. KAJETÁNA NETVVOR-
SKEIIO, knze Theatinského ádu: Legalio mor-

tuorum ad vivos, t. j. Poselstwí mrtwých k ži-

wým, w kterém sice w Pánu usnulé duše Avšak

ješt w oišCujícím ohni náramn se trápící

swuj bídný a bolestný slaw wšcm žiwým wr-
ným kesfanni pedstawujíald. Poátek: Wšiclini

necht je král anebo poddaný ald. lionec: K

swobod nebeského králowstwí propusti. Kkp.

we. bibl. XVII. B. 5. fol. b. r. stran 444

z WII století. [Š|)alná orthogralle].

680. Sedmdesáte píin, pro žádný wrný
ech a církwe Krislowy prawý aud jak nižádným

násilím proliwenstM i, tak troštem blesku sláwy,

úaduw swla až i íalešným domnním zacho-

wáuí hrdla, statku, práwa mstského ujití Ger-

duna {'{) neb z wlasli wyhnání od užíwáni ka-

licha a krwe beránkowé se odwésti a Krista

w celém kšaftu weee nejswljší zapírali ne-

má w 8.

681. Kesfanské otázky a odpowdi, co se

Ii nejhlawnjších arlikuluw wíry dotyce, t. o

sw. oltání, oistci, orodowání swatých, z knh
M. Luthera atd. sebrané a nm. sepsané skrze

J. Šerera: potom pak w jazyku eském mno-

hými duwody starých echfiw pod obojí roz-

šíené a wydané od J. SIXTA z LERCIIEX-
FELSU, a nyní zase w now nákladem M.

Jana Wácsl. Celestina z Kronenfeldu 1623 (na

konci): u Pawla .Sessia 1624 w 12. 7'/^ archu.

682. Napomenutí lidu božímu w nábožcnslwí

istém postawenému 1624. (Inde.v).

683. Antidotum aposlasiae w pokušeních wše-

lijakých skušené a jisté lékastwi. kteréž duše
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lidské pi fcistém náboženslwí zdrželi a proli

zemdlení wíry posilniti muže w 8. 1(524.

684. Cliristi theantropi mediatoris nostri ejus-

que nativitatis asseitio (chron. = 1625), to jest:

O nejswljším jedine'm . . prostedníku.. Kristu

od ŠTÍLFRIDA BRUNCWEÍKARA Pod-

horského, 1625 w 8. listu 10.

685. Jindicha Lancelotta haercticum quare

per catholicum quia, t. j. Otázky kacíské a na

n odpowdi katolické. Z lat. do eštiny pel.

í)d M. JANA WÁCSL. CELESTINA z Kro-

nenfeldu, dkana msla Hradce Králowé. Wyt.

\v Hradci Král. u Arnolta Ave 4. 1625.

686. Obranné zastání kalicha, neb apologia

Calicis , že wšechnm posluhowáno býti má,

1625 w 8. Index.

687. MATAUŠE KONENÉHO o swá-

tostech w 8. 1625. Index.

688. Traktát o híchu nejwtším proti duchu

svvatému w 8. 1625. Index.

689. Odpowd na odpory od strany pod

obojí w spsobu maliké knížky pedložené.

Wytištno w Raudnicí nad Labem w impr. P.

Sessia 1620.

690. Rozbroj o kalich, w kterém artikuluw,

jimiž se zastáwají ti , kteí od kalicha upustili,

a k náboženstwí prawému katolickému pislau-

piti nechtjí
,
podwod na swtlo se pednáší.

VV Raudnici nad Labem 1626 we 4. Sepsal jej

lat. Frant. z Rozdrazotca^ kapucín a missioná,

do eštiny peložil SAMUEL z PILSENBUR-
KU a wy tiskl na a útraty J. Petra Swošowského,

probošta Raudnického.

Wywraciije tu 70 odporu kalisnických potebu
swátosti pod obojí zastáwajících. eština nepra-
vvidclná, plná lalinisniw.

691. Rozjímání o prawém božstwí a prawém
MowcenstvAi w jednot osoby syna božího.

Pi slawné památce jeho narození, 1626 w 8.

Index.

693. Pomoc utwrzení pi wíe o prawém
pod obojí tla a krwe pán užíwání sepsaná

k poražení spisu od knze ŠIMONA KAPI-
HORSKEHO, rodie z Kutné Hory, mnicha

w kláštee Sedleckém 1626. Rkp. w 8. (uBoka).
698. Obrana kesfanu pokrytých, pi uení

ewangelickéttí; piinau nynjšího pokušení od

Krista pána k Antikristu odpadajících, podstatn

i užiten duwody a píklady wzátnými písem

swatých, obojího zákona zawená, a na nej-

wyšší od ducha božího zhanná, L. p. 1626

\v 8. nial. (Bez mísla a spisowatelowa jména)

str. 55. W Praze u Pawla Sessia 1629 w 8.

Téhož obsahu , týmž slohem prudkým a faiia-

lickýni psané, týmž písmem a w témž ormátu llit-

ené, bez udání spisowatele (knze |)od obojí)

roku a místa, jsau i následující dw knížky : a)

Aposlazia (odpadlstwí) k wýstraze clowku ke-
sanskému wykonterfektowaná, str. 134 w mal. 8.

(Wít Jakeš?) b) Modla vvéku nynjšího: kdežto L

Ohawnost její poodkryta. II. Spíísob wystríliání se

ji. líl. Píiny k utíkání ji wzbuzující, lowku
kesíanskéinu se pedstavvují, str. 381 w 8. mal.

694. Triumpbus Christi regis redivivi (chron.

1627) t. j. triumf wítzný a wn trwalý Ju-

bilaeus nejsw. monarchy krále a blawy církwe

Kr. p. od íSEWERlNA ZIANDOWSKÉIIO
z Budešína w 8. listii 10.

695. Maliáše Hoe ewangelická runí knížka

.. že wíra tak eených Luteranfiw jest prawá

kat.... pel. od KRLSTOFA MEGANDRA
1627, 1630 sir. 440 w 16. mimo pedmluwy
14 lisl. W Drážanech w 8.

696. DAN. SOLNICKÉHO o) Traktát prsvní

o Kristowé církwi na swt widiledlné a swtlé.

W Praze u Pawla Sessia w 8. 1628. Druhý

traktát t. r.

6) Kralická historie o welebné swátosti ol-

tání. W Praze u P. Sessia w 8. 1628.

697. Nauení o zpowdi. W Praze u Pawla

Sessia, 1629 w 12.

698. M. SAM. MARTINIUSA z DRA-
ZOWA a) 4 symbola oecumenica. twero wy-

znání wíry obecné kesfanské. W Drážanech

1629 w 12.

b) O náboženstwí eských ewangelíkiiw we 4.

c) Confessio. Wyznání wíry sw. kesfanské,

neb hlawní artikulowé, 1630 w 12.

d) Tidcet pt dwoduw neb píin, pro které

svšickni ewangelití echowé za jedno býti mají

1635 we 4. (SummoAvní opáení tch 35 arlik.

jest w Obran jeho str. 415).

Jest wlastn proti eským bratím, kteri za od-

powd wydali : Na spis proti jednot bratrské od

M. Sam. lilart. z Dražowa sepsané. Starších knzi
též jednoty bratrské na ten as, w Lesn Polském

w exilium zustáwajícich ohlášení 1. 163.5 we 4. str.

220 bez pochyby Komenského. Proti tomu ohlášení

elí jeho :

e) Obrana kesanská proti ohlášení starších

knží bratrských, na ten as w Lesn Polském

se zdržujících, 1636 we 4. str. 462 a 1 arch

neznám, pochwaly auktora lat. jaz. u ddicfi

Jana Ctibora 1638.

f) Promluwení o swornosti církwe, we 4.

(l)
Oswdeni proti odpadlcum echíim we 4.

fi) 31. Sam. Martininsa induciae Martinianae,

anebo zpráwa . . pro odpowdi se nedáwá na

ty dwa . . banliwé spisy od starších knží bra-

trských w Lesn polském pod titalem Cesty

pokoje, a rozebrání obrany r. tobota 1637 wy-
daných. U dd. Jana Ctibora (bez místa) 1638

we 4.

699. Jiíka Militisa gruntowní zpráwa , že

M. Luther we wšeeh artikulích, o kteréž s ím-
skými papežniky rozepe jest, tak wil a uil,

jakž i hned po asích sw. apošlolfi w 600 le-

tech weno a ueno bylo. Peložená od WIK-
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TORIXA FACILIDESA MezHckého. W Drúi-

(Tanecli 1629 w 8.

700. Pokojné roznilauwáiií pro iiawráceuí

téch, jonž 0(1 piawé wíry odstaupili. Od KAllLA
PAWLA SWANCAKA far. ^^udol^ikcllO. ^^

Praze w 8. 1G29.

701. Wyznáni wíry sw. kresfanskó. ^\^tiíil.

II 31. Snmuole Martiiiiusa w 12. 1()30.

702. Rozmlauwáni dwau osob w nábožen-

stwi sob odporných o artikulicli wíry ke-
sfanské lowka katolického a ewang. 1630
(bez místa) w 8.

703. M. KRUPIA, Pawla Pacowskeho : Ka-

Icchiímus menší D. 31. Lutera. muže božího, pro

mládež mnohými otázkami porozšíený. AVyt.

u M. Samuele ílartiniusa 1030 w 12.

701. Bellarmini. Umní kestanske' ald. w
Praze Bylin. 1630 w 8. Udlená rada: Pro
dobrého smyslu se pridržející k nynjším Lute-

ránm chodili nemají ku posluiiowání. . Jina:

Šest píin neb rada dobrého ímyslu se pridr-

zejícich atd. Spis z poátku WII stol.

Uwádi se w OhhÍMní hralii w Lesn 1635 sir.

93. 96. i>ení od bratru. [Boek].

705. FULV^IA AXDROTIA Hody duchowní,

to jest knížka o nábožném a bohu milém pi-
jímání wel. swátosti oltání a zpowdi. W Praze

u Jana mladšího Byliny 1631 w 8. (Pipsána

slen Ew Swihowské z Ryžmberka).

706. ALBRECHT KÍXECKÝ z RO-
NOWA. Napomenutí (wérné a upímné) slau-

iící k tomu, abychom se náboženslwi papcžen-

skélio N\yslíhali, naproti tomu pak náboženstwí

Lulerianského stále se pidrželi, 1031 \ve 4.

w impr. M. Samuele z Dražowa.

707. Mik. Wedelia, far. w Jencw Panacea

aposlolicae: Lékarstwí proti odpadlstwí. W Lesn
1631 w 12.

708. J. CYRILL Bartof. Bilnera Enchiri-

dion consolatorium. Knížka potšení pro ty,

kteí as tchto tžká pokušení pro prawdii

sw. ewangelium podnikají, peložena od J. Cy-
rilla b. m. a r. (w Lesn 1031) w 12. (Ind.)

709. WÁC\SLAVVA NUCELLA Strako-

nického regule zlaté prawého a skuteného ke-
sfanslwi, 1731 w 12.

710. JOKASSIA WÍTA Perowskéhr :

Obrana kalicha s. neb historia spisu cirkewního
o založení, wzrostu, spílsohu i losu jak prwolui,
lak i w králowstwí eském církwe Krislowy,
tlo a krew K. p. pod oboji pijímajících od
asu Boiwoje až do roku 1031. Wyt. u Jana
Ctibora w 8. (Boek).

711. MATJE KROCLXOWSKÉIIO a)
Hurmonia confessionum bohemicae et auírusta-
nae, to jest: Swllé a patrné z zákona božího
prowedeni, že konfessi eská jesl prawá Aug-
špurská, na pewném gruntu písma sw. založená,

w now wíibec oswdené od knze Matje
Krocinowského, na onen as w raslé ehnowé
ewangelium sw. kazatele. Wylišt. u M. Sam.

MarliniuF.a w 12. 1031 str, 290 a 7 listu ne-

znamen. b) Promluwení ku p. mislru a knzi
Samuelowi z Dražowa we 4. b. r. c) Každo-

denní peniyšlowání a w pobožnosti s. cwiení
každého kesana, 2 listy.

712. Rozmlauwání dwau knží, Simplicia

Pawla, a Prchlicia Petra držané w Pirn 1632
we 4. (Index).

7 1 3. Palínodia aposlasiae. Píklad odwolání

odpadlstwí a nawrácení od Antikrista, 1633
(Index).

711. Krátké otázky na katechismus Petra

Kanizia S. J. s wysw tlením ceremonií mše sw.

\V Praze 1633 w 8. od WÁCSL. ALOIS.
IvLAUDIA XEPOMUCKÉHO, cis. alumnusa.

715. JIÍHO FERA a) KesEanské ueni

1636 w 12. Jest katechismus.

b) Martina de Roo o stawu duší w oislei,

pel. w 12.

c) De judicio particulari.

d) Matje Nennichen de traditionibus. pel.

w 12.

e) De coeleslibus gaudiis, z lat. Jer. Drexelia.

f) Nuncim mortis, z lat. J. Drexelia.

g) Štít wíry, 1638.

h) De poenis inferi.

i) Pomoc katolická dušikám w oistci. W
Praze u Zikm. Lewy w 12. 1641.

A"^ Jana Eusebia Normberského. O wšudy-
pítomnosli božské 1047 w 12.

710. Sprostnost katolická, to jest: Pohádky

kesfanské rodiw s dtmi, uiteliiw s mládeží,

hospodáúw s eledí. W Praze w Staré kolleji

1030 w 12. (Otázky a odpowdi.)

7 1 7. BARTOL. MARTINOWSKÉHO kn-
ze Pražského nowé léto, o obízce a podniknuli

jí od Kr. p. i o duchowním obezání z nowu
zrozených, 1030 w 12.

71 H. Otázky kralicko a sprostné z písem

sw. ku potšení a we wíe utwrzení lidí ke-
sCanských, nátisky a saužení w píin nábo-

ženstwí snášejících sebrané a k tmto asm
nynjším wclmi pohodlné a poti\'bné w 8. bez

r. a m.

719. Kde jest to psáno, aneb dkladná a

dležitá zpráwa neb odpowd z biblí na otázku

nynjších w sw. wíe bludníkflw. W Praze w
kolleji 1638 w 12. 1673, 1686 u Jana Ka-

menického 1719 w 8. 1728 w 12. ib.

720. MATJE KROCÍXA Summowní ped-

loženi o umuení p. n. J. K. w 8 otázkách.,

1039 w 12.

721. Píte z toho wšickni, to jest krátká

zpráwa w spsob rozuíiauwání ewangelika a

• %
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kiilolíka invecleiiii, zdaliby proti ustaiioweni piina

Krisla bylo welebnau swátost (pod jednauj po-
(liivvati aiiel) pijímali. W Praze w iinp. akad.

1043 w 12.

722. Katechismus slowenský od JOACII.
KALINKY (okolo 1645). Rkp.

723. J. AMOSA KOMEIVSKÉHO a) ná-

božná pemyšlowání o wecci p., co toližto

prawí ewaiig. kesan ped, pi a po užiwáni

swátosti této inili má; k tomu pipojeno 14

Mrlikul z konfessí starých Cech. W Praze u J.

Tom. Hóchenbergcra, 1784 w 12. lislu 72.

Wc. bibl. XVII. F. 120.

b) O wymítání nméiio a jakéhokoli ábel-
slwí. (Index).

724. FRIDRIC HA BRIDELA a) Slul pán,
welebná boží pedrahá swátost weee p. na

paušti tohoto swla wšem pocestným pokrm

welmi laciný. W Praze w koll. S. J. 1659 w 8.

b) Zástupce duši ziisláwajicich \v oistci. Z

lat. u s\v. Klím. 1674 w 12. sir. 124.

c) Katecbismus katolický s nowými obrazy

\v now na swtlo wydaný, též kesanské uení

weršenii wyložené, \v Praze 1681 w 12. (po

smrti jeho wydaný) u Ji. ernocha. R. 1684
wydala jej koUej Jesuitská Kutnohorská.

d) Duše w oistci skrze Josefa w žalái

a Daniele w jám . . pedstawené atd. W Praze

1694 w 12.

725. Dialogi catholici R. P. Chrisfoph Pflau-

mer S. J. To jest : Katolická rozmlauwáni o

jedné prawé dobré wíe atd. Z nmecké ei
peložená . . od JANA BENEDIKTA SMO-
LÍKA. VV Praze w impr. císasko-akademické

I. p. 1654 w 8. s'. 562, mimo pedniluwu

a registr.

726. ClfALÚPKA SAM., církwe Kebynské

fará: Zpráwa o otázce, mželi a powinenii je

knz dobrým swdomím clowka nesmíného

(nesmírného?) k rozhešení a užíwání wel. swá-
tosti wec. p. pipustiti. Wyt. w Trenín u

Laurence Wodhaje 1. p. 1657 we 4. (Boek).

727. Zrcadlo žiwota wného z rozliných

sw. písma propowdní složené od P. J. ANA-
STASIA kapucína. W Praze u Urb. Goliáše

w 12. 1660.

728. JOHANNIDES JIÍ FRiDECKÝ :

Dwojí spis — clangor lubae; druhý spis o po-
slaupnosli uení ewangelitského i knžstwa jeho,

w Žilin 1667 w 8. (Boek).

729. Bohabojný pastucha : Pediwné rozmlau-

wáni owáckého pacholka s jedním kn/.em.

W Praze u Urbana Goliáše, 1663 we 4. A—
Gij, dle Indexu w Praze 1684 w 12.

730. Wácsl. Swertfera pohromy híchu smr-

tcdiného. Z lat. pelož. JIR. KONST.ANTIUS.
W Praze u Urbana Goliáše w 12. 1664.

731. Katcciiismiis aneb nauení králku o prw-
ním pijímáni wclebné boží drahé swátosti 1666
w 8.

732. Duchowní praktika kest. kal. ihowání.

I, j. jadrný z nejpotebnjších kal. artikulúw

wýborných pobožností wýlah. Z nm. N\' Ho-
lom. u Wila J. Eltele 1667. W Praze u Ji.

ernocha 1679 w 8. též w Praze u Joach.

Kamenického, 1726 w 8. u sw. Klím. 1734 w 8.

733. Ondeje Froma smysl a zdání seklá-

uw a Lutera uení následowníkw. W Praze

w impr. uniwers. 1669 w 8.

734. Jakuba Marchaiitia podstata wíry kc-
sEanské aneb otázky, kteréž se mohau mládeži

s prospchem pedkládati od WÁCSL. (*ER-
WENKY pel. z lat. a rozmnoženo. W Praze

1669 w 8. pak 1673 w 8.

735. Swtlo katolického uení užitené tm,
kteí w lemnoslech newry a stínu smrti sedí,

aby w jejich srdcích wzešlo slunce sprawedl-

nosti p. J. atd. 1670 w Praze. Nyní petlaené
od Joach. Kamenického 1729 w 8.

736. Rozmlauwáni sprosté katolické na we-
liké tajemstwí spasiledlné obti nowého zákona

p. J. K. podlé ádu Jlelchisedechowa o jejím

ustanowení a trwání. W Praze u J. .\rnolla

z Dobroslawína 1672 w 8.

737. Otázky o pijímání wel. swátosti ol-

lání tla a krwe pán pod jednau spiisobau.

W Klementin, koll. 1676 w 12.

738. Nauení wíry kesanské, katolické z

starého a nowého zákona sebrané prací knze
magistra JANA IGN.ÍIEINSMIDBER8KÉII0
z Tebechowic ald. W Praze u Urb. Goliáše.

1676 w 8.

739. Katechismus s nowými obrazy na miste

daru nowého léta 1684 w now na swtlo

wydaný r. 1684. [Pi nuí jest báseii Staro-

eský Fridolín].

740. Mart. Lutera katechismus eský i n-
mecký, wydaný od Pawia Galii w Dráždanech

kazatele. Nákladem Matje Kohauta. exulanta e-
ského, 1685 w 12. W Drážífanech u Christ.

Baumana.

741. Katechismus od towaryšstwa Jež. Kut-

nohorského, 1687 w 12. s obrázky.

742. JAN.\ PAZDROWSKÉHO Služba

boží neb powinnost dwojí farního osadniho,

totiž w nedlní a swátení dni mši swaté ná-

božn, a kázaní . . w swým farním kostele slý-

chali. W Praze w impr. akad. 1691 w 8.

743. MAT. ŠTEYRA Inslructio acatholici

1. j. wynaueuí nekatolíka, aneb pátelské roz-

mlauwáni mezi nekatolíkem a katolíkem, o jedné

prawé wíe k wnému spaseni wedauci, pel.

W Praze w impr. univ. Carol. Ferd. u sw.

Klímenta 1691, též 1727 w 8. ib.
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714. MIK. TOMA."^IIIO prauii kal. niiiii

knížka, kleráilo riiíni Kiii/.C ale k-we doktora

Matiáše Iloe na odpor wydána jesl, že nábo-

žiistwí liiler. není ewangi-liiké, není kaloliikc

opra\>tii\vr. W Trnav u J. Ad. Fridl. 1691 ^^ 8.

745. J. FR. RYWOLY Kni/.ka o zpowdi

a o pijímání w(.'\. swátosli olláini (z nrni.).

^\ Praze u J. K. .Icábka 1()1)2 w š.

746. Martina Liifera katcliisiniis picloži-ný

od FR. RIIIRA. W DnižJanoch 1693, 1709.

747. roluidky duiliowiií \. j. ukryté olázky

z písma sw. Avylažené. W Holom. >v 12. 1695,

w Rrn 1722, 1729. W Jind. Hradci (b. r.?)

748. Curiosns tolerabilis t. j. wšezwéd sne-

sitdlný. jemužto z mnoliycli lolinskýcii uíiteliiw

na sto otázek odpowd se dáwá. Od LKOP.
BENE I). ERWENKY. W Praze u Petra

.\nt. Benka w 12. 1G97.

749. Knížka pobožná o .swalýeh ang-elíeh,

w niž se wyswlliijc , co jsau swatí angele,

jak jsau na lidí laskawi , jak mnoliá dobrodiní

lidem íiní , a jak mají býti od lidí wáženi a

dni. ^^ Ilolomaui u Jana Jos. Kiliána 1699 w 8.

750. Pomoc sw. Angela Strážce, aneb an-

gelská dobrodiní, kteráž swatí angelowé slráž-

cowé po wšecky asy lidem prokázali, w pí-
kladích a bistoriích jak ze slar. tak i nowébo

zákona sebraná, (z nem.) W Praze u sw. Klím.

za J. F. Stárka faktora, 1700 w 8. str. 390
a registr.

.Jedná o pirozenosti, kráse, moci, powiiinoslecli,

;i ízení angel s píklady a zázraky skrze ne ui-
nné z rozl. spisowalel a legend.

751. DA\'. SYXAPIUSA Perlika dítek

božích. Pokladnice duchowní z pti ástek ka-

lecliismnsu složená. W Lewoi 1701 w 12.

752 Z|tráwa o swátosli pokání, obzwlášlné

ženskému polilawí ku potšení složená. W Praze

u J. S. Bcringera w 12. 1701.

753. Radostné pí-íhody o zpowdi, to jest

šastné skonení dobe se zpowídajícícb a ka-

jících od WolfíjaiKja Geiba. W Praze u Wojt.

.lir. Koniáše, 1701 w 8.

754. JANA SIINIOMUESA a) Wyswtlcní
keší, uení podlé poádku malého katechismusii

Luthera. W Žilaw u iMich. Hartniana w 8.

1704. w Tyrnawe 1710 w 8.

fi) Prwni litery kesfanskélio uení, bez kte-

rýchžto žiwé známosti žádný spasení nedojde.

\^ íibec wšem ditkám a s|)roslným a zwlášl si-

rotímu domu k dobrému dobrau myslí ped-
ložené od Martina (Jriinewalda, nešporního kaza-
tele u sw

, Petra a Pawia, a nyní w eský jazyk
dilkám i sprostnému lidu eskému k užitku od
Adama Simonidesa k. c. Ž. e. (kazatele církwe
Žilawské ewiingelické). Wytištoné podruhé w
Žila>\ u Michala llartmanna w 12. oltlong. 4 ar-

chy fsine anno). W. we. bihl. \VI!. F. 199.

(') Summownik aneb krátké uení keslan-

ského obsáhnuti, w kterém se pedkládají otázky

na katechismus O. M. 1,. na tabuli domowní,

o knihách snmownich, o Lulerowém narozeni,

nauení, mnišstwi, mauželslwí , smrti, tla po-
hbení ald. od Jana Simonidesa bohu k sláw,

a ndadým k užitku sepsané a roku b. u. JlDCV
wytlaené w Lewoi u Žoíie Sam. Bre^crky

w 12. sir. 294, uíímo pednd. a regislik.

Jest to kalecliismus w otázkách, a odpowdícli,
\\ píedmluw pra\M' : Máme i my Cechow é otázky
pro dli <loslaU'né .M. Františka Ridira w dwojíni

spsoliu pedstawené : |)Oloiii M. Jana Jiího i)o-

lanskélio miilaii hililí w králUýcIi otázkách, pro cír-

kew cskaii Zilawskati, a pro dílky její sebranau atd.

755. Jádro naueni kesfanskélio, aneb ne-

omylný wýklad \\ivy dle S|)úsobu Bernardina

Mercaloris z latiny do eštiny peložená od

.JA\A MAl KKTA iMARTÝXY. W Praze

u Barh. Fraiit. Beringowé 1706 w 8. Opt
172() a 1739 u Norb. Fíckého w 8.

756. Základ žiwobytí katolického, aneb ti

slaupy we wíe katolické, jenž jsau wira, na-

dje a láska od .J. líECKOWSKÉHO. W Pr.

u ddicíiw J. K. Jeábka 1706— 8 Me 4.

757. Bozmlauwání pátelské dwau krajaníiw

o náhoženslwí ewang(;lickém a papežském : spolu

modlitby a písn od N. K. P. S. 1707 w 12.

bez místa a tiskae.

758. JANA JIÍHO DOLANSKÉIIO dí-

lek kesanských biblí malá : Otázky podlé men-

šího katechismu Mart. Lutera. W Žitaw 1 709,

1710 w 12.

759. VALENTINA JESTR VBECKÉHO
Katechismus domácí pod titulem a spíisobcm

rozmlauwání hospodáe s hostem, W Ilolomauci

u Alžb. Rozenburk. w 8. 1713.

760. Padesáte píin, ku poznání, pro sama

wira ímská katolická má býti wywolena. Psáno

latin 1702, nyní 1716 peloženo ald. w Tyr-

nawe (slowáckýni náeím).
761. Malí corvi malum ovum, sen conrulalio

libelli cujnsdam aposlatae, nomine coracis (e-
sky) od JANA LIBERTINA. W Praze 1717.

762. Anli-Dubnicai. Manhu? Co jest to za

mannu skrytau, klerauž P. St. Duhnicai plebán

Teplanský na swllo wydal, 1718. Od Ux\N.

KERINLVNA.
763. Kesanské uení starých ímských ka-

lolických kesan ald. od KARLA MAGETA,
W Praze 1721. W Hradci Král. 1725 w 8.

764. J. ST. 1'ETRZILKY duo minula I.

j. dwa šarly neb dwa peníze malý k \> ywedoni

z bludu newry ald. {o mši a oistci). Dwa

díly. W Praze 1721 — 3 w 8.

765. Poádek neb cesta k spasení, z písma

sw., nejprw w nmeckém jazyku ukázaná atd.

s pídawky krátkými I. p. 1722 str. 33 (na

Strahow).

I
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7G6. Kalecliisimis arcibiskupshví Pražskclio

nu niilostiwé poruení nejd. a nejosw, p. Fer-

dinanda... arcibiskupa Piažske'ho . . knížete a

hrabte z Kbinburku.. . VV Praze u Wolf. Wick-

liarla, arcibiskupského a .1. M. p. staww . . .

impressora 1723, 1725, 1737 u Kašp. Zach.

Wussina a Korn. Pet. Wernera kniidiaiidlcíu w
8. str. XVII. 330 pak 1755, 1766, 1784 w 8.

767. Heiiricha Milde á) swalií a bezpená

cesia wíry ewangel. kesana •, z nm. FllANK
AUG. pel. 1723 w 12. listu 6.

b) Pt otázek, w nichž poádek spasení za-

átníkum se ukazuje, 1722, 1723 \v 12. bez

místa a tisk. lislíi 6.

768. Znamenité' ei písma sw. k wyswt-
leni katechismu d. 31. Lulera od PAWLA JA-
KOBEIHO (bez místa) 1723 w 12. str. 196.

769. Jiího Frant. Prochásky de lauro tro-

jice nerozdílná. W Praze u Karla Jos. Jeábka

vve 4. bez roku.

770. KONST. KRIST. BíDONESÁ z

BIDENTHALU: Wýslraha proti Rimsko-ka-

tolicke' náboženstwí ubíhání, wšechnm k Aug-
špurské neb eské' konfessí se piznáwajícím

Cechm potebn zprawená, 1724 w 8.

771. Katechismus w lat., eskem a nm. ja-

zyku , od MAXIM. WTROWSKÉHO, w
Praze 1724.

772. Pohádky duchowní, aneb ei w podo-

benstwí powdné. Z nm. 1726 w 12. (bez

místa a tisk.)

773. Dokt. M. Lutera^ W. J. S, T. Kate-

chismus, wydaný od WÁCSLAWA KLEY-
CHA. W Žitaw u Mích. Hartmana 1727 w 12.

774. ANT. KONIÁŠE a) P.ozmlauwání o

pochybné artikule zwlášt w echách. W Praze

1728 w 8.

b) Jediná choti Beránkowa . . . wšeobecná ím-
ská církew ... od jednoho knze z low. Jež.

(Ant. Koniáše). W Král. Hradci 1733 w 8.

W Praze 1755 u Ign. Prusy w 8. str. 552,

mimo pedmluwu a wýtah celé knihy. Na kon-
ci : Skrze tWaV plMLVWV sWatl Antoníne!

Af bLVD kaCIskl zahine (1756).

775. Dennice zlatá neomyln Hímská kato-

lické prawdy. W Praze u Joach. Kamenického
1728 w 8.

776. Bím uwalené na hospodina, aneb obrana

proti falešnému obwinní Štpána Dubniczay.

Bkp. (JANA BLASIA).

777. Mik. Kauzina pátelské napomenuli ke

wšem nekatolického náboženstwí. W Praxe u

Jana Kamenického w 12. 1729.

778. Prawidlo nejswtjší wíry a|)OŠlolské i

prorocké z písem swalých sebrané, w nmžto
se nejpednjší arlikulovvé wyznání kcsf. kra-

tice a srozumiledln pedkládají. K \\zdh'ini

církwe boží Ilennersdorfské. W Laubn u Jlik.

Šilla 1731 w 12. W Berlín 1748 w 12.

tam u Jana Bose 1770 w 12. |» '

779. Angelské kesf. kat. nauení mládeže ^^ á

wšem uilelíiin a dílkám w 52... nauení roz-

dlené . . . pidán wýklad na wím boha. \\

Praze u Joach. Kamenického 1733 w 8. — V
Johanny Prušowé wdowy 17 70 w 12. str. 104.

780. B. JOS. PRETLIKA weee weliká

aneb dokazowé žiwého tla a krwe Kr. Jež.

u welebné swátosti. W Praze u J. K. Hrai)y

\v 12. 1733.

781. Katechismus D. M. Lutera, kterýž slowe

menší w now pehlednutý a krátkými grun-

towními otázkami a odpowdmi rozebraný a

wyložený k cwiení sprosté mládeže w spasi-

tedlné známosti a bázni boží... wydaný ald.

od SAM. HRUŠKOWICE 1735 w 12. W
Prešpurku 1778 w 12. a w^ Šfáwnici 1791.

W Prešpurku 1810 w 8,

782. Heinricha MILDE a) M. Lutera kate-

chismus menší bez a s wýkladem i s otázkami

a tabulemi domowními pro církew kesfanskau

1735 wydán od Heinr. Milde. Wyt. (bez mí-

sta) w 8.

6) Nauení o poátku kesanského žiwota

w tyech ástkách obsažené (z nm.) W Halli

u Jana Justina Gebauera 1736 w 12. (II. wydáni).

c) Krátký wýtah uení kesanského o bohu

a lowku. W Halli u Jana Justina Gebauera

1736 w 8.

783. Obhájení uení ewangelium swalého, ^

od jednoho swdka prawdy. W Halli u J. Ju-

stina Gebauera 1736 w 12.

784. O obludách noních. Uení ewangelium

sw. od jednoho swdka prawdy. W Halli 1736

w 12.

785. Katechismus uení kesanského pro

mládež wtší i menší s pipojením knížeky

modlitebné a písní 1738 w 12. (bez místa).

Pak w Uherské Skalici 1782 w 12. str. 467

(;od DAN. KERMANA, osh\rÁi\\m Jiiiho Am-
brovsa).

786. Juna Bokm. Hilliugera práwo neb

saud osprawedluní
,

jejžlo jedenkaždý pokání

inící a wrný híšník projíti musí. Z nn).

w Weimaru 1739 w 12. (bez tisk.) sir. 60.

787. Robina Samuele welmi utšené roz-

mlauwání ohvírajicí blud a slepotu židowskau

stranu Mesiáše, kterého oekáwají. Knížka zlatá,

hodná leni, sepsaná w jazyku arabském okolo

1. p. 1050, pipsaná jinému Rabinowi jménem
Izákowi. Z ei arabské do latinské (1339)
peložená, pak w eštinu ujedená. W Praze

u sw. Klimenla 1740, 1749 w 8. (do mno-
hých jazykuw peložená).
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788. Wyínáni srowtiiiiií apošlolsklio we 12

I liincith %viry, w otázky a odpowodi nwi-dene.

\\>lisikl .Miiltj Kaudi-lka. W Pi;i/.o 1710. Sepsal

J V\ ANT. CIIOHOLKA.
'b\). JIKÍIIO A:MBR0ZIUSA a) Grun-

lowiii wyswlliii kaloiliísiiui s pípojeiiiin cM
pisin swatýili poU-.^iijicicli (hez misla a roku).

h) Rozohniní iástek katecliísiiui D. Mariina

I, litera 17 12.

c) Jádro kiesfanskelio Untoliekéiio uíeni \ve

4. 1. p. 1745 (bez inisla) sir. IG6S a rejsl.

790. Pashva duchowiiim swýiii . . . owciikám.

od WÁCSL. M. PELIK.VXA dk. Soboslaw-

ského 1743, w Král. Hradci w 12. 1 arch

katecli. s modlilhaini.

791. Krátký wýlaii knížky pud tituien) Skála

Krislowa. W lloloni. w 8. 17 43.

792. MAUAU.V BAUTOLOMÉJ farai,

politicus. aneb zbhlý a uený lowk a Idiota,

to jest : Sprosták ... o jedno spasil, wie roz-

inlaiiwajii. \V Trnaw 1744 w 8.

793. Potebné otázky o weíei pán (bez

misla a roku) w 12. sir. 24.

791. Otázky katecbismiisowé, w nicližlo grun-

towni j>ra\vdy kiesfanského náboženslwí pro-

powídkamí písma swalcho polwrzené se nalé-

zají 1745 w 12. bez místa a tisk. W Berlin

1748 od J. ELSXERA.
795. Obrana kresfan. náboženslwí. Sepsal

MATJ BODO. Rkp. necelý okolo 1745?
W. Tabl. po. II. 54.

79(3. Kniha nauení a príkladw, klerá ped-
slawuje celý katechismus aneb kiesfanské kat.

naueni s mnohými pknými píklady, od iHarf.

Pruffffcra nm. sepsaná, od JANA KRiSjTOFA
TKEBOX.SKÉIIO (kapucína) pel. 1745 >ve

1. sir. 745, tž w Praze 1758 \ve 4. u J.

K. Illadkýho.

79 7. To od same'ho Ježíše peswdene' dnešní

falešn kesfanstwo. Z nm. od D. A. F. (w
Wittenberku) 1745.

798. Calecliismus, neb naueni imskokalo-
lick s kontrowcrsialním dískursem ; a o po-

íálku pielislských kací 1732 na Opoenském
panstwi. Od welebnho knze WÁCHL. KLU-
GAR.A, faráe we Skalici nad Upau, w Praze

w arcib. impressí skrze faklora Fr. K. Illad-

kýho 174G \ve 4. sir. 877 pedml. a Inde.x.

799. Karla Gotlfoba Hofmanna wyswllení
kestanských zpovdních otázek Lulherowých.
Z nm. pel. od .lAXA KliLSTOFA WO-
DICKV 1740 w 12. (bez místa a tisk.)

800. jW/r/. Lullicra Encbiridiou , malý ka-
techismus 174G.

801. Mléko (isté prawdy bozi, lo jest: Ka-
teclii<mud aneb nej|ir\vnrjši poíálky kest, uení
s kralickým >\yi\\tlenim k wzdláni mládeže

církwi bo/.uh ie.xk. bratrských. W Berlín 17 18

\v 12. archu 5. Po druiié w Halí Mao<|oburské.

Wy.lauý od TIIEOK. EI.íSXERA 1763 w 12.

bez udání tiskae. Po teli u Jana T. Hochen-
berjrera, w Praze 1782 w 12 sir. 150. W Li-

tomyšli 1783 sir. 112. W Brn 1800 w 12.

802. Mích. Elfena Katolická sprostoprawda

anebo ueni kesf. kat. cirkwc. Nyní na esko
pel. W Praze u J. K. Ilraby 2 díly w 8. 1749.

803. Ktu s\v. sprosliké a krátké wyswl-
lení swatých slow uslanowení i weere pán.
podlé prawidla samého slowa božího , beze

wšech nálezkft lidských. W Berlin 1750.

SOI. Taužebné proukázauí newinnosli tch,

kleí se k Aug.špurskému wyznání pipojují w
8. 1750.

805. Prawda wíry Krislowy katolické aneb

wšeobecné obsahující w sob summu sprawe-

dliwého a spasitedlného uení keší. 1752 w 8.

w Košicách w impr. akademické. Pod pipisem

stojí: Unižený služebník IS. N. S. J.

806. Maudrost katolických rodi atd. w
Praze 1753 w 8.

807. Katechismus biskupsh> í Králohradeckého.

Z porueni atd. W Praze 1755 w 8. u Igii.

Prusy sir. 184.

808. Tíhranné školního žáka srdce , neb

sprostá pro kesfana knížka na Ii díly roz-

wržeuá (katechismus, modlitby, písniky). W
Hradci u J. Klim. Tybely 1756, w 8. od P.

W. D. (t. pátera WÁCSLAWA DUŠKA).
809. Starožitnost katolické wíry od prwuího

poátku až po dnes ald. od jednoho duchowního

ádu Petínského w m. morawském missionáe

180 stran. W Znojm u Ant. Prayza (1761)
u Boka.

810. Kí'esfanské nauení o swatém písm a

jeho prawém smyslu. W Trnaw 1764 w 8.

w im|)ressí kollegia akademického.

811. BVDŽUWSKÝ FRANT. VIKTOR;
Dvojnásobné králowslwí Ježíše ald. w Praze

1765 fol.

812. Duchowní koleda s pídawkem, wšeni

milým wlaslenciím, obzwlášl Drškowským a Zla-

lowolešnickým laskawým poslauchatim udlená,

neb . . základní cwieuí . . . ii wíe, nadji a

lásce ald. W Praze u Jak. Schweigera 1766.
Podepsán DAIN'. JA>' METELKA, kterýž zemel

co fará w Urškow.
813. FAB. NMEC, Professus Zabrdov.

Katechismus neb jediné spasilediné, kesf. ka-

tolické wíry wýklad a cwieuí, w Holom. 1771

mal. 8. stran 120.

f) Dogmalicko-historické.

811. Clavis haeresim claudens el aperiens.

Klí kacíské bludy k rozeznáni otwírajici k wy-

koenní zamykající , aneb rcgíslik nkterých
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bludných, polioršliwých, podezelých neb zapo-

wdných knh, s pedcházejícími aucinlivvými

prostedky, kterými pohoršliwé . . knihy wy-
skaumatí a wykoeniti se mohau. Na swllo
wydaný w Králowé Hradci u Jana Tybely 1729

w 12. Titul, pipiš (divo Antonio Pad.) a quae-

stiones de libris haereticis 9 listu; píiny k

wykoenní bludných knh atd. stránek XCIV
registík sám stránek 200.

Po druhé též w Hradci Králowé 1749 rozmno-
žený a oprawený w 12. arch 22'/^ ol)s;ihiije za-

powézených lat. eských a nmeckých knh dle

abecedy a formátu zpoádané poznamenání. Wéná
knhorušectwí památka. Sepsal jej Ant. KoniášS.J.

815. Index boliemicorum librorum corrigen-

dorum ordine alphabeti digestus. Pragae sine

anno (1770) w 8.

(Od téhož Anton. Koniáše). Jest to poznamenání
eských knih jindy zapowzených, kteréž po smrti

spisovvatele na rozkaz arcibiskupa Pražského ti-

štno bylo. Podobná sepsání nm. lat. francauz-

ských, wlaských, ana^lických , eckých atd. knih

zíistawil týž Koniáš, kteráž w rkp. leží. Od r.

1782 ten Index cis. naízením zrušen, a instrukcí

papežské wytrhány. D.

g) Biblická historie.

816. Historické obsažení o Danielowi pro-

roku božím, jeho jménu , rodu, do Babylona

zawedení atd. sebrané a z Nmec odeslané 1624

4 listy (u p. Boka).

817. Theatrum, aneb diwadlo božího ízení,

swalý Job. W Praze 1673 str. 267 w 8.

1679 w 8. též 1701 w 8. opt 1761 we 4.

Z lat. Jer. Drexelia peložil KRIŠTOF LU-
PIUS.

818. P. z Royaumontu pi'-ewora w Som-
brevallu píbhowé písemní starého i nowého

zákona s užitenými wýklady a naueními swa-

tých otew. Z franc. pelož, od JAXA BAR-
NERA. W Praze 1697 we 4. Potom w Praze

1777 w 8. str. 612, náklad, c. k. prawidelni

školské tiskárny.

819. Ráchel w Rám oplakáwající syny swé.

W Praze u Petra Ant. Benelta w 12. 1704.

820. We jménu pán ! Diarium biblicum aneb

historie biblická starého i nowébo zákona, we-
dlé potu dn celého roku Avybrané, a na po-

ád trojím summowním uením wyswtlené s

pídawkem historie o konené zkáze msta Je-

ruzaléma, na swllo wydané od DAN. SAR-
TORIUSA 1744 bez m. s obrázkem sir. 996,

mimo pedmluwu a regist.

Kil každé historií premy.šlowání we wcrších pi-
pojeno. W. prbu w Tah. Poez. III. 16.

821. Krátký wýtah historie písma sw. k

uení a k užitku menších uencuw pobožných

škol w rozmlauwáni, díly dwa. W Praze u K.

J. Jauernicha w 8. str. 63 (1760). W Lito-

myšli u Ant. Kamenického r 1765 malý 8,

Prwni díl obsahuje hislorii církewní stár. zá-

kona, sir. 125; dridiý díl historii církewní no-

wého zákona sir. 61.

fO Wýklady.

822. Pres boží, t. j. kratiké rozwáženi slnw

Jeremiáše proroka: Tlail pán presem pannu

dceru Jfidskau w 8. 1624.

823. M. SAM. z DRAŽOWA sedm lislíi

apokaliplických wyswllení we 4.

824. Sprostý wýklad žalmu 83. TOBIÁŠE
CICIIOREA (Cekanky?) faráe Rozbonického

w 16.

825. MOTSICKÝ KAŠPAR knz eský
w Žitaw. Wýklad na 7 slow p. K. Ms. we
4. u Millnera na Smen.

826. D. Rudolphi Gualteri wýklad otenáše

(paraphrasis in orationem dominicam , esky).

Pi agend w rkp. 1638 w 12. (u Boka).

827. Proroctwí wánoní Izaiáše wyswtlené

r. 1645, (w Trenín) od JOACH. KALIX-
KY (Index klade 1673).

828. Jana Prwolinka, to jest : Jen summowní

a krátká o knize zjewení sw. Jana zpráwa od

jednoho z národu eského istého uení násle-

downíka jménem Jana , wytištna 1726 w 12.

bez místa a tiskae. Též w Berlin 177(?)

w 12.

829. Karla Jugla wýklad eí židowských.

Rkp. 1745 w Museum.

830. twrtý lánek wíry : Trpl pod Pont-

ským Pilátem, wyložen a od TOMÁŠE LA-
ŠTOWKY z Hulina peložen. W Trnaw 1748

we 4. Jedno s nuni. 658.

831. Wýklad summowní a grunlowni celého

písma swalého starého i nowébo zákona, k tomu

i knih, jenž slowau apokripha s užiteným na-

uením, jakby se k spasitedlnému užitku u wie.

w žiwotu i w kíži polebowali mohlo. Ped
nkterým asem jak obecnému církewnímu uží- 4

wáni w kníželstwí Wiirtemberském, i w jiných

také ewangelilských krajinách, tak také k zwláštni

nábožnosti jednoho každého otce eledniho pro

domácí chrám sepsaný. Z nm. peložený na 4

díly rozdlený. W Tubiugu 1730 we 4.

832. Wýlažní nauení a wýkladowé na wše-

chny nedlní a swátení epištoly též ewangelia.

Nákl. dd. sw. Wácslawa.

833. Michala Chmely obzwlášlni písma sw.

eí slarého i nowébo zákona, podlé nedlních

a swálenich nkterých ewangelií, pro mládež,

školní. W Prešpurku u Franl. Aug. Palzko

(17..?) w 12, str. 116 mimo regislik.

i) Postilly.

834. Postilla aneb kázaní na ewangelia dni

swálenich, blahoslawené panny Marie, swalých
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«
apošloluw, mutcdlníkinv n >\y2na\vniuw, kU-rá

ubyíjné od sw. Ondije apušlula až do sw.

Jana klilcle w cirkwi s\v. wšeobecn se iiau,

aiii-b káži: prwnilio dilu ástku dniliú 1G29.
" 83ó. Síiloinoiica postilla Jodimis Gerhardi

(od STEP. IMLAHÍKA ) >v. T. žiw. Pila. str. :i5.

83 G. Swátni i)uslilla od P. K. M. S. \V,

S. P. II dily. W Pnize 1CG7, 1GG8 ful.

837. kesfanská domowiii poslilla od KA-
ŠPARA .MOTESICKÉIIO. nejprw na naíi-

zoni knižele saskeho >v nm. ieói wydanii, nyni

pak w icskau peložená a na 2 dily rozdlená

1619 síran. Wyt. w Drážifanecli u Krišlofa

Bauniana., 1682 w 8.

838. Postilla katolická na dw íáslky roz-

dlená nedini a swáleini, aneb Avýkladowé na

ewang. pes celý rok, od iMAT.I^ ."STEYHA.
W Praze u sw. Klím. 1G91 nákl. dd. .>í\v.

\>'ácsl. Tamže 1695. Opt lam r. 1702. Puk

u Joach. Jana Kameniikébo 1719 we 4. I. díl

str. 592 II. dil sir. 402. Tamže po páté r.

1731. Tž II Mat. Ad. Hugera 1737 \vždy wc 4.

839. Jiího áerera postilla t. j. wýkladow
na nedlní ewangelia z nm. picl. JA\ UAR-
NER. W Praze 1704 fol. u s\v. Klimcnla.

840. Sancta curiositas t. j. swalá wšelec-

nosl atd. Postilla katolická od STEP. FR.
NÁCIIOU.SKÉHO. AV Praze ii Beueka 1707
we 4. str. G97.

841. Postilla každodenní pobožná k modlení

rannímu i wecernimu na •wšech sedm dni pes
celý týden nápomocná, 1708 w 12. bez místa

a tiskae, (y, Lipsku?) str. 429. Pidáno: Pí-

sniky ranni, ped kázáním a po kázaní, ped
pijímáním a po pijímání tla a krwc p. J. Kr.

též ped jídlem a po jídle atd. b. m. 1708
w 16.

812. Kazatel domácí proti sedmi Iiícliúm.

Pidáno o sedmi liišícb do nebe volajících,

také o clyrocli posledních wcech lowka. Se-

psáno nákladem jednoho faráe diec. Oloinuucké.

W Brn u Jos. Swobody 1709 we 1. 356 str.

843. Kristiána Laiiffhausa kazatele w K6-
iiigsberku w Prších, kesfanských dítek runí
it (iomowní postilla. od KRIST. PESKA pel.

NV Zilaw u Michala Harlmanna 1712. po druh*;

\v Žitaw u J. Krist. Slremela 1. p. 1734 w 8.

sir. 912, též 1738 w 8. íb.

SiMii náleží: Zpráwa poiehiiá. kterak tulo ruiií
j)oslillu iiospodáowé užíwaii niohau. Nákladem
Wáí>l. Klrycha \v 8. 1712.

i^ll. Mariina MoHern postilla, peložil a

pedmluvami a propozicemi opatil JAN BLA-
SILS ,t 1749). Jest ješt w rkp,

845. Poslilla: grunlowní uení o láncích
wiry kesf. na obyíejná nedlní a swáteiní

ewantrelia 1729 w 8.

816. )íiUuUiie z Zéiizendorfu krátké obsa-

ženi nkterých ewangclických ei. Z nm. pi-el.

1743 » 8. bez místa a tiskae.

847. \Vc jménu pán postilla summowní na

wšecky dni nedlní a swátecní w roce, dwojim
káianím evangelickým i epišlolským k ranní í

nešporní nábožnosti domowní zaopatena. 1746
w 8. bez n»ísta a tiskae. Též -\v Prešpurku

1779 n J. M. Landercra. Též w Pres. 1807
w 8. Spisowalel jest Dan. Sartoriiis.

848. Poruní poslilla t. j. výklady na ne-

dlní a swáteiií ewangelia. \V Král. Hradci u

Jana Klím. Tybelly(ho) w 8. Sepsal nm. P.

(Jofine, peložil JAX ZLATOÚSTÝ TÁBOR-
SKY.

8 19. Poslilla aneb vyloženi nedlních i svá-
teních epištol a evangelií na celý rok atd.

v Praze 1750 w 8.

850. Postilla aneb celoroní výkladové nu

všecky nedlní a svátení epištoly, též ewan-
gelia, na ti díly rozdlení od K. ANT. KO-
NI.VSE. W Praze w 8. u Ig. Fr. Prusy 1756
(teli wyd.)

851. Skrovná poslilla na evangelia celého

roku spoádaná w mravo-kalolickém uení se-

pauiiá, díve v nm. jazyku od jednoho knze
z 1. J. vydaná, nyní na esko pel. Nákl. dd.
sv. A\ácsl. w 8. w Praze u J. Ilraby 1767
stran 354.

852. Nedlní výkladové rkp. stol. XVII 3

díly ve 4. w Mus.

li) Kázán i.

a) W e sbírkách.

853. MIKU.. WEDELIA dvoje potšné
kázaní z 1 kapit. Zachariáše pro potšení w-
ících. Ddic. Friderico Bohemiae rcgi. W Ja-

nov 1625 w 12.

154. Kázaní w rkp. z XVII století, we we-
cjné knihow. Pražské II. 24, 27, E. 30, C.

40, 46.

855. JAN AM. KOMENSKÝ: a) Kazani

\\I. O tajcmslwích smrti, vzkíšení a na nebe

vsiaupcní Krista s|)asilcle svta, uinná w
Lesn Polském 1G36. Hkp. a wytlaená w Am-
slerodam 1663 w 12. Pak wedlé téhož ex-

empláe wylištná w Berlín 1757 w 12. Wy-
dal posléze Taužil.

h) Uvojí kázaní. První vánoní, druhé post-

ní. W Berlín u Krist. Frid. Heninga 1763

w 8. str. 96.

856. IIAI>LÉII0 (Patela Petra knze) ká-

zaní nedlní a svátení r. 1649— 1650 fol.

Hkp. we. bibl. XVII. C. 40-

857. Kázaní výroní nedlní i svátení Onimu

latinská lliemata) na r. 1655. Hkp. v er. biltl.

XV. C. 19. fol. Wí^l 1 — 86.
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858. PELTA (JIRIHO) kázaní nedlní 1(354.

Hkp. bil)!, we. XVII. F. 29. [Toliko ctwrtá ást.]

859. Nowý Cherubín, f. j. swalý Ignacius,

kázaní, 1659 od BÍLOWSKÉHO Gottfrida

Hynka, dkana Píseckého.

860. KA«I»ARA MOT.ŠICKÉIIO Sus-

tilabnlum poenitenliae. Budi pokání t. j. XXVI
kajících kázaní 1683 w 8. str. 750 (bez ni.)

1'ešlína ješl dobrá.

861. Pkniká kázaní z sw. písma. Rkp.

slol. XVII vv 8. w 3Iusenni.

862. Kázaní pes celý rok. Rkp. stol. XVII

v 8. w I^luseuni.

863. Semen vcrbi Dei. Semeno sloAva božího,

aneb kázaní na s\války skrz celý rok, od JANA
KLEKLARA, w Praze u W. .1. Koniáše 1702

we 4. sir. 450. Obsahuje 69 kázaní hrabnce

Cernínowé pipsaných. (31álo se k našim iasfim

hodí).

864. JANA BARNERA a) Ji. Šerera

kázaní na nedlní ewaiigelia z nm. w Praze

1704 fol.

h) Summaríe na wšecka ctní a ewangelia,

jak nedlní tak i swátciní pes celý rok, w
Praze 1711 we 4.

c) Ji. Šerera kázaní na swátecni ewangelia

a umuení pán z nm. ^y Praze u Joacii. Ka-

menického 1724 fol.

865. KARLA RACÍNA o) tyry žiwlowé

jMOli híšné duši bojující a k sprawediiwému

pokání dohánjící, lo jest postní diskursy w po-

ádnost uwedené a na celý pust rozdlené. W
Praze u sw. Klím. 1698 we 4.

6) Operae ecclesiasticae. Robota církewní w
nedlní den netoliko do^volená ale také od cír-

kwe sw. kat. pikázaná ; t. j. nedlní kázaní

dle spis sw. ewangelistu zhotowená, kdežto

hojnost rozliných písma sw. obojího zákona a

sw. otcw, též duchowních i swtských historii

s mnohými symbolis a nápisy, ku pomoci wšem
duchowním pánfim spráwciim i také k užilku a

potšeni wšem starobylé Swatowácslawské cii

milowníkm se wynachází, od Karla Raíua Thea-

tiuského, knze ádu kazatelského 1706. Po
druhé 1720 z naízení Ferd. arcib. W Praze

u Wolfg. Richarta we 4. sir. 773.

c) Snm nebeský swatých a swtic božích,

lo jest swátení kázaní, kdež jejich sw. žiwol,

hrdinští skutkoAAé, diwowé a zázrakowé se

l)edstawují. W Praze u Kat. Alžb. Koniášowé

1712 WC 4.

866. Berla králowská Jesu Krista, to jest

slowo boží, jehožto mocí a práwem Kristus w
srdcích našich wládnc, w ronícii nedlních ká-

záních dwojím wýkladem pedslawené, od DAIV.

NIE. W Praze 1709 fol. u Koniáše sir. 256.

867. BOHUMÍRA J. BÍLOWSKÉHO a)

Salus sanctuarii anebo šestka duchowní swa-

téinu Liboriowi w Moraw na .lesenci ofrau

položené, to jest šestero ne tak kázaní atd. \\

Olomauci u Ignáce Rosenburka 171.3 we 4.

bj Cantator cignus funeris ipse sui atd. Hlas

duchowní labulé ald. W Holomanci u J. Awiii-

gera 1720 we 4. (Káz. od sw. ducha až do

adwenlu).

c) Ilias duchowní labut t. j. kázaní nedlní

a swátení skrz celý adwent. W Brn u Jak.

M. Swobody 1720 we 4. též w Olomauci u J.

Ad. Awingera 1720 we 4.

dj Doclrina Christiana animabus inserviinra

(chron. 1721).. Kesfanské cwíeiii dušeni k

spasení, potšení a k nauení spsobn a piln
složené (chronog. 1721). W Ilolomauci u J.

Ad. Awingera we 4. mimo til. a ddic. str.

101 (na konci:) V\^ytištno w Brn u Jak.

Max. Swobody 1720 (jest tedy toliko dedikaci

lat. [sw. Janu Nepomuckému a Janowi Sarkan-

drowi 9 list], w Holoni. tištna). Nedle I. po

3 králích.. Nedle II. po dewílniku A — Z2.

e) Doctrina et veritas juslis animabus per-

necessaria . . pars posterior a pentecoste, str.

521, mimo Index we 4.

f) Pia quadragesima . . . Ježíš Nazaretský král

židowský swta spasitel, lo jest prwní postní

rozwažowání duši kesf. utšené, platné a welmi

užitené (chronog. 1721) str. 99 mimo Index

6 lislfi.

g) Passio I). N. J. C. . . druhé rozwažowání

postní bolestné matce pro náležilau autrpnost . ..

sir. 195.

li) Coclnm vivum etc. Nebe swaloswaló ald.

Kázaní swátení, ke cti a sláw nejsw. rodiky

boží a wšcch milých wywolených ald. Ann(»

quo electus est SanCtlsslJiVs ponllfeX Bene-

DiClVs (1724) w Opaw u Wácsl. Šindlera

we 4. list 510. Cena tch kázaní jest pod

prostední.

868. Kázaní o sw. Norbertu s. a. (saec.

XVlIl) fol. Rkp. we. bibl. XV. C. 2. list 50.

869. Alea-andra Macz-ayho chleby prwotin

neb kázaní na nedle celého roku. W Trnaw
we 4. 1718.

870. Patela Jos. Axiara nábožný horlíwý

wfidce do msta sw. nebeského Jerusalema, aneb

kázaní wýroní. \V Praze u sw. Klimenta za

Dominika Ptlcgera faktora 1720 mc 4. (We.
l)il)l. 50) wydal Jlalh. Jos. Hájek, rektor se-

miná, arcib.

871. FABL\NA WE8ELÉH0 a) Quadra-
gesimale primm sen conciones in singulas (V-

rias sextae quadragesimae ot in dominicam re-

sureclionis. Kázaní na každý pátek w posle a

na nedli wzkíšení pán. Pragae in colle. ad s.

Clem. 1723 we 4. (tom. 3). Opt tam 1728 w 4.
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b) Conciones feslivnles el domiiiicales tolius

uniii. Káraní swútiiiii i nedlni pes itlý rok

4 díly. W Praze u Joatli. Kainenicktflio I. 1724,

II. dii 1725, III. 1730, iV. díl u Jana Norb.

Fiklio 1738 fol. (lni dil obsaliiijc kázaní na

swálky pres celý rok. jakož i nklere obzwlá.^lni

shn> nosti sw. božicli. Illiý dil na nedle pres

telý rok, a eii poslní. III. díl na swálky pícs

eelý rok. IV. dil na nedle od adwenlu až do

swalodiišnib swálkn).

872. Kázaní bralrské od JAXA MOCE
pel. VV Laubn 1727.

573. Marka Damascena trojí chléb nebeský

]>ro laný lid eský, od pisnia s\v. sneseni ná-

božného Hiteluw církevních a s. otciiw vy-

pjený a k nedlnímu oberstveni všem mi-

lým vlastencm pedstavený t. na kažtlaii ne-

dli troje kázaní atd. v Praze u K. Jana Ilraby

ve 4. lni dil 1727, II. díl 1728.

574. Christ. Pflcnnnera zlaiá neomylné íiim-

sko-kat. pravdy dennice.. v epištolních ie-

ah.. svtlými písma sv . diivody se vyja-

siiujici. \V Praze u Joach. Kamenického 1728

w 8.

875. AXT. KELSKÉIK) a) Conciones le-

slivales in tolius anni festa. Pragae apud Ad.

Jlatlhaeum Ilacger 1732 4. (Kázaní svátení)

též 173 1 apud Casp. >^'ussin,

b) Conciones dominicalcs (kázaní nedlní),

Pragae apud J. Kamenický 173(i ve 4.

87G. Ciiválorei neb kázaní na nkteré svátky

a obzvláštní roní slavnosti svatých božích.

ANydané od ONDEJE UEVVAI.DA. W Pr.

u Matje Hógra 1736 ve 4,

877 JANA CHRISOST. TÁBORSKÉHO
II) Tria tabcrnacula etc. 61 kázaní o svatých.

\\ llolomauci u Ant. Hirnlc 1738 ve 4.

b) Klons Thabor evangelicae veritatis, kázaní

nu nedle celého roku. a obzvláštní slavnosti

spasitele našeho. W Hradci Kr. u Jana Tybelly

1747.

878. iMICIf. PEIJJSOTV a) Trinilas do-

minicalis. t. j. Trojice nedlní, I roje kázaní na

každau nedli pes celý rok. W Praze 1741

— 3 fol. dwa díly. />) Uniím, binum. trinnm,

t. j. jedno, dwoje , troje kázaní svátení. ^^'

Pnize u Frant. H. Kirchnera I. díl 1751. II.

dil 1753 fol.

87l>. Mikuláše Ludw. z- Ciifiendorfu ^ bi-

skupa tvang. bratrských církví krátké obsa-

ženi nkterých evangelických ei: to jest 16

ei na vysvtleni druhého artikule víry kesf.

7. nm. prcl. 1738 držené: 17 13 vytištné v

8. ízdá se w Berlín).

8bO. Wilhelma Slanilnnsta S. J. tvrtý
hinek viry kat. Trpl pod Pontským Pilátem . .

obšírn vyložený od TO.M. \ \W I.A!STOVV-

KV z IIULCIXA, skrz 12 let na postním

kázaní každý tvrtek pedložený. W Trnav
w impr. akad. 1748 ve 4.

881. LEOP. FABRICIA a) Smutná paušf

opuštného pána Ježíše pi hokém umuení a

autrpném vzdychání na postních kázáních ped-
stavená. W Praze dil I. 1760 ve 4.

b) Mravná nauení na svátky celého roku.

\V Praze 1761.

f9 Mravná naueni na všecky výroní ne-

dle a na den posvcení chrámu pán. Kniha

I. v Praze 1726. Kniha II. 1763 fol.

d) .Syn pobožný matee bezbožné, brair ti-

chý bratra ukrutného atd. S. >>'ácslav . . . pi

obzvláštní slavnosti chrámu pán na Proseku

ped osmy sty lety vyzdviženého pibho-pa-
mtnau kazatelskau eí vychválený. W Praze

J. K. Hraba 1770 fol. (Boek).

882. Vr. l(fn. Gregoria alphabetum Joanneum

seu sermones rudes. Kázaní o sv. Janu ^epo-

muckém. Prasrae typís archíep. per J. Schweiger

1762 ve 4.

883. TUKA (EHOE), ádu kazatel-

ského generálního kazatele a pevora kláštera

iNimburského, benedictio de rore coeli et pin-

quedine terrae, t. j. Požehnání z rosy nebeské

a z tunosti zemské, aneb chvaloené kázáni.

W Hradci Král. u Jana Klím. Tybelly 1768

ve 4. arch 70.

S84. Padesátý kající žalm v wýborných a

pohnutedlných historických kázáních, jako do-

mácí knížka k vzbuzení ducha v 8. v Praze

1773.

^) Po r z n u.

885. KAŠPARA ARSENIUSA z RAD-
BUSY kázaní in reconciliatione hlavního ko-

stela Pražského a svcení oltáe sv. VVíla.

držené 28 Února 1621.

886. Krista osoby spasitedlné vyznáni, píse

sv. And)r()že s strany vtlení, poetí, narození

i všech dobrodiní jeho skrze WOLFA ADA-
MA BKXE.SOWSKÉHO, na spusob kázaní

vybraný 1625 v 18.

887. Gralulatio. . . Pivítání pobožné bohu

vrným a milým echm z vlasti milé pro

pravdu evafigelium J. K. do exilium sv. a

kcífanského pesthovaným, s napomenutím a

potšením . . . nkterým austn, jiným v spisu

uinné od knze JAXA ROSACIUSA 1628

v 8. archy 4 (vlastn kázaní).

888. JANA WICANDA kázaní, Dominica

II post Epiph. Pi agend. Kkp. 1638 v 12.

(li IJoka).

889. JANA Ui?i. DLAIIIOWESKEHO
aj Zrost aneb prospch 121elého v chrám

Jerusalemském uitele Krista Ježíše I. j. e o
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zvtšení a rozmáhání se wždy wíceji a wíceji

w clnoslech, (kázaní) od Jana Dlauhoweskélio

(le longa Villa 1G72, w Praze ii Jana Arnolla

z Uobroslawína w 8. A — C. (pipojen jesl

wýtali o ádu s\v. Benedikta w Cecliácli.

6) Duchowní pozdwižení pobožného lidu Praž-

ského na den s\v. VVáslawa z píchodu nej-

slaw. processí Kutnohorské k hrobu jeho swa-

lému 1673. W Praze u Jana Arnolta z Do-

broslawína \v 8. 4 lisly.

c) Podiwin s Pihishiwau, kdo se díwá, se

pudiwi!... t. j. wšech kostí tl sw. a reliquijí

wyznanienání, nimiž sláwu swau . . . rozhlašuje

sw. lilawní kostel Pražský... 1673 w Praze

u J. Arnolta z Dobroslaw. \v 8. listu 8.

d) VVýchod a západ slunce na hoe Siónské.

W Praze w impr. arcibiskupské r. 1676 we
4. a — cj.

890. Poet nejdokonalejší a nejsw. Trojice

>v jednot a jednoty \v Trojici, pi šastném a

vveseléni na wrch ddiný Richuniburský wstau-

pení a píjezdu w. uroz. p. Franf. Ant. Ber-

kowi, hrabti Howoru z Dube a Lipé . . . jakož

i spolu p. Loisae hrabnce Berkowé, rozené

Jlontekukulowé... od TOM. BERN. JELÍN-
KA poeta laurealo elc. (1673). W Litomyšli

u Jana Arnolta we 4.

891. Stálost a setrwanliwost král. starokat.

krajského msta Plzn . . díistojnéniu W. J.

Alexiusowi Capkow i, arcipištu dedicirowaná . .

.

w kostele sw\ Bartolomje... pednesená od

kn. JAN.\ HOCHA, ádu kaz. 1673. W Praze

u Urbana Goliáše we 4. list 8.

892. Lux mundi et societatis (chron.) Swllo
sívvta a towaryšstwa j). J. jest sw. otec Igna-

tius Lojola ... od JANA HKIN<CHi\lID-
BEllSKÉHO z rehechowic. W Hradci Král.

(Ifi73j we 4.

893. Swdectwí prawdy w ydané ku pocti-

wosli a siáw w. dust. p. Tomáše Jana Pšiny

z Cechorodu . . , na den nowého swátku od

JANA WARINA, bosáka 17 Máje 1676 w
Plzni. Wytištno >v Praze u Ji. ernocha 1677

we 4. list 10.

894. Msto na he wystawené.. Plze na

den památní wítzslwí atd. od DAMASA STR-
NADA, ádu sw. Frant. 1679. W Praze u J.

ernocha A — C3.

895. Jubilate, aneb weselé prozpwowání a

plesáni ku poctiwosti slaw . kr. msta Plzn na

deu nowého swátku, kterýž padl na nedli Ju-

bilate cenau r. 1685, 13 Máje od branliš.

W. HYNKA KULIKA, far. Jezenského. W
i-raze u J. K. Jeábka 1687 we 4. A — Fl.

896. Prah milostiwého léta \v slawiiých tecii

mstech Pražských skoneného ald. pozname-

iianv od J.\NA K0\8T. KOSTAXECKÉHO

z Hossinu a Sulmowa 1690. Wyliski Jií La-

baun we 4. 8 listu.

897. Humilitas exaltata . . Poníženost wy-
zdwižená a ctnost korunowaná

,
pi slawnosli

korunowání a šastného uwádní w. uroz. knžny
. . . p. Františky Heleny Pirony z Galliano z bozi

m. knžny a abatyše kláštera sw. Jií (e) od

AD. IGN. MLADOTY i Solopisk 1691 w 8.

w Praze listu 12.

898. KAŠPARA MOTŠICKÉHO a) Ká-

zaní o ustawiné ochran a stráži sw. angelu

nad dítkami. W Žilaw 1678 >ve 4. b) Kázaní

swatodušní w I. 1684 \v mst Žitaw konané.

W Žilaw u M. Hartmanna w 8. 1691 A~C3.
899. JANA JIR. DOLANSKÉHO, kaza-

tele exulant kázaní w nedli prwní po weliké

noci, jež léta 1693 w Žitaw držel. Rkp. we
4. listu 12 (w Žitaw rkp.)

900. Duchowní zasnaubení dwau wzácnýcli

a starožitných rodw sleen t. Anny Mar. Te-

rezie Audrické z Audric, Anny Kat. Barb. Hlož-

kowny z Žampachu. Od KARLA RACINA.
W Praze 1696 « J. K. Jeábka we 4.

901. Prwní a nowý fará sw. Josef boha-

ílowka pstaun , aneb kázaní o sw. Josefu.

W Praze u Jiího Labauna 1696 we 4. list 12.

902. Vox clamantis in deserto , aneb hlas

Avolajícílio na panšti, t. j. na nkdy jmenowaný

wysoký ped léty pustý av kraji Cásl. na pan-

stwí Malešowském ležící, nyní pak slawným

chrámem a paustewnickým píbytkem ozdobený

a sw. Jana Ktitele eený hoe prohlášená

chwála téhož sw. Jana Ktitele. Od PETR.\
.ŠTPÁNA, rozeného z Teyncle. W Praze 1697

H Ji. Labauna we 4. list 10.

903. Exercilia oclidua an. 1705 pcracla ad

Maj. Dei gloriam. Rkp. we. bibl. XVH. E. 39.

Jsnu (o roz-jimcÍHÍ náboz-ná neb ei dríaiié jep-

tiškám od jesuity.

904. Králowské knžstwo^ nowého knze I).

C. II. P. MICHALA HRZY , praemonstr.

ádu. (kázaní na primicií, w Pelhimow). W
Praze l(i98 u Sam. Berinkra we 4. listu 12.

905. ÍÍILOWŠKÝ JOS. Kogus incombu.s-

t„s — sen Sarkander, W Brn 1705 (kázaní?

Buiekj.

906. Apotheosis s. Benedicti sub auspiciis

R. P. 1). Bennonis . . monasterii Rajhradeusis

praepositiab JOS. IGN. JANOWSKV. Brnnae

1 707 we 4. list 8 (kázaní eské).

907. VexilUim salulis aneb praporec spaseni,

t. j. kíž sw. w kázaní wykládaný w Prosl-

jow- Wyl. w Holomauci u Ign. Rosenburka

1709 we 4. lisl 8.

908. Slawná powst král. kr. a slarokal.

msta Plzn od WÁCSL. J. FICKL8ÍHER.V.
>\ Praze 1710 u J. Wácsl. Helma we 4 lislú
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14. lnviílí kazatel Plzcíi , že wždy katolická

byla. Kkp. na Slraliow.
'

909. FR. JAXA SWOBODV a) Lihmiý

piDwiizek plný tajoinslwí E/.ccIiiel widiii anol)

ririi-ri .<«'. hojiiosli miiosli nnplnén od nižc-

iiik králowny Miir. panny (kaz. w Klalowccii)

od 1710. w Praze u Barbory F. Berinkerowy

>ve 4. list 10,

b) Princeps paeis t. j. knize pokoje ueetiini

swým.. s. Tom. Aqninský. W Praze u J. W.
Illnia >ve 4. 1715 listu 8.

() Novus Cruciger t. j. nowý kizownik s

íerweným srdiem s\v. Jan Neponiucký na \vý-

roíiii siawnosl jcbo n p. p. križownikíi s íer-

Nvenýni srdcem w kázáni pedslawený od Fr.

.1. Swobody. W Praze w koll. t. .1. 173(5 we 4.

910. J. WÁCSL. MKZLKtKÉHO a) Win-
šowaný auplnék mesice w temnostecli noci ne-

bezpený hišnikiím uyšel t. j. pemilá p. bohu

panna a muiedlnice s\v. Barbora šfaslne snirli

mocná orodowiiice bor Kulen stiibrnýcb auto-

išt. od F. \V. iMe/.iezkeiio z Palmo-Lewu, far.

Sellakowskebo. ^^' Praze u J. Labauna 1710
wt 4. listu 6.

h) TliNmiama pielalis Pii Y 1. j. prawá pod-

stata wne májowé pocty boží, ze 4 blavvnicb

ctností složená k >\tší cli a sláw sw. Pia V
na den slawnosli swatoproblášeni atd. od N\'ácsl.

Mezleckelio z Palniolewu. W Praze u .1. ^^

.

Helma we 4. 1713 2 archy.

c) Lucerna ardens el lucens, t. j. svvíce bo-

icí a switici sw. Jan de Hegis, od Wácsl. Mez-

leckelio z Palmolewu. W Praze u J. Jul. Je-

ábka 1738 fol. 5 lisl.

911 Palma bonoris et sacerdotalis venera-

lionis (clironoj?.) t. j. Palma poíestnosli a po-

silnní knžské dstojnosti, neb clichwaln ká-

zaní píi P. J. Mokrýho prwni mši atd. od JAXA
PROCHÁZKY . s. Pawla. W Praze u W.
J. Koniáše 1710 we 4. A— D.

912. F. MATATSE KRUMA a) A. M.

I). J. Sacro sanclae ac indi\i(Iuae trinitatis ho-

norem et venerationem. K wtší cli a dnvále

nejsw. a nerozdílné trojice boží pi-i weyroíni

její swaloslawnosti na Kíemešiku atd. W Praze

n NYolf^. ^^ickharta 1712 we 4. dwa archy,

b) Paslorella Betlémská ald. per Franc. Mal-
tbacum Kruni 1722, lypis C, F. Rosenmúlleri

(íesk káz.J

v) Candidus el nibicundus (chron, 1722) di-

lectus dei fdius (kázaní íeskéj od Fr. Matauše
Kruma. W Praze u K. F. Roseumiillera 1723
WC 4. listu 15.

913. JIÍHO PROCH.V/KY de Lauro a)

>owý welikomocný nebeský Kralomoc 1. j, sw.
Pius V toho jména papež. W Praze u K. J.

Jeábka 1713 we 4. list 8.

b) Trojice nerozdílná w hlubokosti nepocho-
pitedlnho tajemslwí od winosli skrytá 1715
we 4. w Praze u Karla Jeábka 9 listíi.

c) í>\y. Jana iNepomuck»=ho miiíedlníka bo-

žího a patrona íeskélio veliká wznešenost 1735,
\v Praze u J. J. Jeábka we 4. listu 8.

d) Apoštolský uiedlnik a slawný Kristw
miiíedluik sw. Apollinariš biskup Ravennálský

od J. Fr. Procházky. W Praze u J. J. Jeábka
1730 we 4. list 8.

914. JIR. J. LIBERTIXA a) Sladký Iroj-

lislý jetel w jasném andoií zrostlý. 1. j. Bernard

medolekaucí církAve uitel Clarae Yallis opat.

\y Praze w koUeji t. J. 1713 we 4. listu 10.

b) Poestná hádka pobožná wádka o sw.

otce Bernarda (chronog. 1720), kterémnby ádu
patil. Od J. J. Libertina dkana Rakownického,

(w Praze u Joacli. Fr. Kamenického).

c) Swatý jeden mnohonásobný, 1. j. blahosl

Bernard sw. ádu cistercienského rozninožilel

atd, ^Y Praze u Joach. F, Kamenického 1721

we 4.

d) Plást w plášti od Wladislawa II krále e-
ského 1, 1142nazwaný, I. 1 144 wyzdwižený.

.

na den weyroní slawnosti sw. Bernarda pí
rozdáwání rozliných plášfuw . . 1724, w chrám
rodiky boží kláštera Plaského schwálený. \Y

Praze u Joach. Fr. Kamenického we 4. 1724
3 archy.

e) Weloslawná cesta w 1. 1678 zaatá a

50 let bez ustání konaná, w 1. 1728 skrze

wel. pannu Pelronillu ^Yratislawownu z Mitro-

wic ád praemonst. pi professí druhé (káz.)

na hrad Pražském kanowníka. W Praze u J.

W. Helma 1728 dwa archy.

f) Jan celého swla nejen samého Nepomuku
ochranau swau a milostma(i) ke wšem patící.

Od J. J. Libertina 1729. \Y Praze u J. Hraby

fol. listu 6.

915. ALG. J. WÁCSL. SAUKUPA a)

Yirius magnelica aneb moc a ctnost magnelowá

mocného zem eské diwolworce sw. Prokopa,

nkdy mezi horami Sazawskými . . ukrytá atd.

>N Praze w kolleji t. J. 1713 we 4. 12 listu.

b) Lilium convallium anebo wonná konwa-

linka nkdy I. p. 1000 mezi polnia Chotaun-

skýma wzešlá, t. mocný u boha orodowník . .

sw. Prokop, od Aug. W. Saukupa. VY Praze

1719 u Wolfg. Wickharta.

916. RKIIORE JOS. WLASATÉIIO
Wrná panna, králowské , krajské a starokato-

lické msto Plze, na den wýroni slawnosti

slující: Nowý swálek. W Praze 171:5 u Jana

W, Helma we 4. lislíi 1 I

.

917. (Deest til.) Kázaní na porciuidtuli s

textem : Dnes se stalo spasení domu tomuto, we
4. list 8 (zdá se 171 1? w koll. 1. J. w Praze).

i
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918. Archa umluwy now. zákona sw. panna

a muedlnice Barbora na Horách Klnách. Od
WÁCSL. JOS. BROTCE, dkana w Poát-
kách, we 4. W Praze 1715 w kolleji t. J.

list 6.

919. Nowý starý Simeon ne podlé zákona

Aaronského ale podlé ádu Melchisedech knz
na wky pri si. památce druhé prwní mše swaté,

kterau D. C. H. P. Tomáš J. Hawlíek, obtuje

skrze KAJETÁNA BURGERA w chrámu p.

Ledenickéni 1715 10 Záí, w Praze u J. W.
Helma we 4. list 9. ^

920. Starokatolické bohu, cisam a králm

wždy wrné msto Plze, od Izaiáše proroka

dáwno pedpowdnému a . . . msto slunce na-

zwanému pipodobnné. Od jednoho knze z t.

J. W Praze u sw. Klim. 1716 we 4. list 10.

921. Swaté deky Kauimské poctné (chro-

nog.) podlé liter abecedy wystawené a spoá-

dané (chron. 1715) t. j. krátké kázáni o we-
likých sw. patronich, jejichžto sw. ostatkowé...

w Kauím se wynacházejí . . od PROK. DIET-
RICHA ádu sw. Bened. W Praze u K. J. Hraby

1716 we 4. list 10.

922. Vox clamantis sine voce : Aneb J^n

mlíci, plod nebeský atd. Od FR. JOSEFA
HEDLA, dkana elakovvského. W Praze u

Barbory Fr. Berinkerowé we 4. 1717 list 11.

923. J. IGN. LIBERTINA a) Divá Lud-

mila vera vidua t. j. sw. Ludmila wdowa opraw-

dowá pi slawnosti weyroíní . . 1718, w Hoe
Kutné n Ji. W. Kincla 2 archy we 4.

b) Divus Ignalius veruš in eccl. rom. ope-

rarius, t. j. Hynek sw. a církwí p. s towaryš-

stwem swým dlník oprawdowý. Od J. Ign.

Libertina, w Kutné Hoe u Ji. W. Kincla 1720
we 4.

c) Sw, Antonín Paduanský, muž mnohých ti-

tulw wznešených hodný, (káz. w Plzni) od J.

Ign. Libertina. W Praze u K. J. Hraby 1722
we 4. list 8.

d) Mikuláš sw. hospodá dobrý a proze-
tedlný 1727 we 4. list 6.

e) Swatý Jan Nepomucký muž swatý a ne-

pemožený ... pi slawnosti tídenní w Ra-
kowníce uctný lni nedli po sw. 3 králích od

J. Libertina far. Meytského 1730 8 Ledna, w
Praze u K. J. Hraby we 4. listy 4.

924. Nowý koráb Noemowý, který upro-

sted bauky kacíské se wznášel, msto Plze-
ské. Od AD. KRATOCHWILE ádu kázat.

W Praze 1718 u J. W. Helma we 4. list II.

925. Adama Hynka Hlawy : Strom spanilý

pod Zelonau Horau w mst Nepomuku zrostlý,

te w Radnicích uwadlý . . Daniel Frau. Clau-

dius, fará msta Radnic, 1718. W Praze wy-
tiskl J. W. Helm we 4. list 6.

926. J. Wácsl. Zikm. Fridr. STEYDLA
z Greifenwehru a) Slunce ustawiné na poledne

swítící sw. otec a patriarcha Dominik ádu kaz.

a ržence sw. zakladatel 1718, w Praze u J.

W. Helma we 4. list 9.

b) Lauretanský domeek w sw. lese, dw
míle od Prahy za Bílau Horau ležící, nejprw-

njší w tomto králow. eském a okolních kra-

jích r. 1623 wyzdwižený . . skze J. Nep. Wácsl.

Steydla z Greifenwehru. W Praze u J. K. J.

Hraby 1723.

c) Dostatený dokonalé swatostí : Prawý lo-
wk . . sw. otec a patriarcha Bernard atd. w
chrám pán., klást. Plaského r. 1764 chwa^^

loeí pedstawen. W Praze u J. K. Hraba

1764 fol.

927. ADAMA SIMONIDESA Kázaní pi-
stupující, kteréžto w now k auadu powolmý,
wykonáwal. W Zilaw u Mích. Hartmana w 8.

1718 2 archy.

928. Dwa halíi mdní do pokladnice uwr-
žení t. j. dw zholowené kázaní ke cti sw.

Aurelia Augustina Hypponenského w Africe bi-

skupa. Od WÁCSL. ANT. GRUBERA. W
Praze u Wolfg. Wickharta, 1719.

929. Serafuiský Salomaun František pemá-
haje maudrost krále Šalomauna (káz. na den

porciunkule) , w Praze u Ji. Labauna 1719.

Skladatel jest JAN AD. PAULÍN.
930. MICHALA PELIŠOTY a) Dwa spolu

jak w proroctwí a narození tak swátosti a

smrti sob rowní t. sw. otec Dominik . . a sw.

otec František. W Praze u K. Fr. Rosenmllera,

1720 we 4.

b) Lidumila aby byla Bohumila t. wys. uroz.

slena Mar. Lud. Antonia z ían . . w den

obláení jejího u sw. panny matky Kláry (chron.

1720), w Praze u Karla F. Rosenmllera we
4. list 8.

c) Sw. Jan Nepomucký kanowník Pražský

muedlník boží atd. 1723, w Praze u Karla

Jos. Jeábka we 4.

d) Láska boha k Percgrinowi, láska Pere-

grina k bohu, w Praze u K. J. Hraby, 1727

we 4. list 10.

e) Jazyk boží muedlníka pán Jana Ncpom.

kanowníka Pražského, 1728 w Praze u K. Jos.

Jeábka.

f) Hwzda ranní, denní, weerní diwolworce

. . Jana Nepomuckého, po slawnosti Sdenní sw,

wyhlášení. Od Mích. Pclišola, 1730 w Praze

u J. Emlera fol. 10 list,

931. (Deesf filiilus) Kwítkowé na paušti

Emmaulinské sebraní atd. kázaní, 1720.

932. WOJT. DOBROIILAWA a) Quaestio

de voce t. j. otázka o hlasu ped asy sw.

Janu ktiteli od knzi a jahnuw Jerusalemských

20
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poilaná. Nyní o s>v. Janu Nep. w Hradci Král,

predložíMui (cliron. 1721).

b) Cli ochránce podiwný jazykfiw skrotitel

sw. Jan Nepomucký w chráme swem , w Král.

Hradci . . . oslawený dne VH nisice Cerwna

roku tohoto (chron. 1723). W Hradci Král.

u W. J. TybcUy we 4. listu 14.

933. Phocnix redivivus ... od pát. Adalberta

a ?. Tobia Karmelit. W Praze 1721 we 4.

list 14, pak 1732 we 4.

Jcsl kázaní pi slawném penesení statue Marie

panny do obnoweného kostela s. Petra a Pawia
na Zderaze.

b) Téhož: Regia excelsa campana, králowský

»eliký zwon sw. Bartolomj \v k. k. mst
Rakowuiku. 1734 we 4. listu II.

934. Blahoslawenstwí oi lidských od krá-

lw a prorokw zdáwna widli žádané, od

kesfanflw skrze prawau a sw. maudrost na

ki/.i K. J. šfasln spatené, které ped slaw-

nosti powýšeiii Kiiie sw. . . w Litomyšli ped-
ložil P. Hyaciiil/ms a s. P/iilippo ISeiio schol.

Piar. W Litomyšli u J. Kamenického 1722

fol. listil 7.

935. FERD. K. REISSiNIAXA o) Neuha-

sitedlný ohe lásky pi chrámu pán sw. Krize

(chron. 1722) 1. j. sw. Jan Nepomucký usla-

wicn hojné dary a milosti wšem swým wr-
uým ctitelm od boha wyjeduáwající.

b) Dw sprostné kázaní o isté a sprostné

lásce jak k bohu tak i k bližnímu w prawém

a lewém oku sw. Martyra biskupa a wyzna-

wae . . od Ferd. K. Reissmana. W Praze u

Joach. Kamenického. (Když se slawilo mílo-

sliwé léto chronog. 1724) we 4.

c) Dw kázaní o sw. Martinu. W Praze u

Jonaly Kamenického we 4. 1725.

936. IGX. SIGM. KARDIAXA Oheii ne-

beský od nejmocnjšího boha na zem s nebe

wyslaný, t. sw. Igiiatius z Lojoly (1722), w
Praze u Barb. F. Beringerowé we 4. listu Ki.

937. JAK. FELIXA J. PACIIRA, far.

Méinského, wys. dst. a wys. uenému p. Frant.

Jnlianowi , hrabti a Breyda , biskupu Hyppo-

nenskému , kardinála z Schrattenbachu biskupa

Holomauckého Generali Vicario Joannes a Ne-

pomuk, na zelenau Horu bliž Ždárského klá-

štera uwcdený 1723 bez m. we 4. A— K.

b) Risus Sarae sivé gaudia dedicationis eccle-

siarum, quae monasterio et populo Sarensi fecit.

R. et íllus. D. Fr. Julianus D. G. episcopus

Hipponensis elr. Brunae typis J. Max. Swoboda,
1723 we 4. A — K. Jest mimo latinský úwod
3 záwcrek káz. eské od Jak. F. J. Pachra pii

poswccní chránili ŽJurského sw. Janu Nepom.
938. Vigiliue Joanneae festm ejusdem ma-

ximum sivc qnatuor diví Joannis Nepomuceni
floridissimae virlulum aetates (eské káz.) a

U>Hi\ ítjn. B/oirsky. Pragae typis haeredum La-

baunianorum. lol. 1724 lisl 11.

939. JIÍHO FRANT. PROCHÁZKY:
Hortus voluptatis, t. j. Zahrada rozkoše nad ráj

prwnich rodiw zwelebenjší. \Všemohaucího

prawicí w swatém Hájku štípená, cli a sláw
boží matiky od sta let zcela odewzdaná, 1724.

W Praze u Karla J. Hraby we 4. list 1(5.

940. Kíž sw. jak nkdy potupn zatajen,

tak zase slawa wyjewen . . w chrámu p. sw.

Wáslawa w J. 31. C. oboe Kladrubské od

JOS. J. STRELSKÉHO far. Wosického 1726,

w Litomyšli u J. Kamenického we 4. listu 8.

941. Dokonalá angelská swátost na zemi

sw. Jana od Kíže prwotního Serafinské panny

a panenské matky Terezie diichowniho syna

prwnílio . . ádu karmelit. otce. W Praze u K.

J. Hraby fol. 1727 list 6.

942. Krasospauilá hwezda hojnými papršl-

kami rozliných ctnosti ... se slkwaucí, totiž

sw. Norbert sw. kanownického a wýhradnihu

ádu prem. otec a zakladatel. Od BERNARDA
GRUBERA ádu cisterc. 1727, w Praze u

Jos. Šilharta we 4.

. 943. Newinnost kající welikost swátosli swa-

tých Aloisia Kouzagy a Stanislawa Kostky z I.

J. od Bened. XIII za swalé wyhlášených. Od

JAK. WÁCSL. HETTYGA 1727. W Hradci

Jindichowém u Jana Ferd. Jakše we 4.

944. Norberlinské sedmislwo w létu 1085

zaaté w postupnosti swé, sedmi papršlkami

wyswtlené w I. 1127 k arcib. dslojenslMí

wywýšené, po wykonaném sedmerém sedmistwii

w I. 1134 dokonalé a na to w I. 1627 wy-
zdwižeué, nyní ale 1727 jakožto stým obno-

wené a na kazatedlnici chrámu p. Hory Sión

od JOS. MIKY praelata Doxanskéko pedsla-

wené. Wytišt. w Litomicích u Fr. Ji. Skro-

chowského, 1727 we 4.

945. KARLA ERNÉHO: Medolekauci

sláwa na He Líbánu, t. j. diwotworec Nepo-

mucký sw. Jan . . dne 16 Máje na Hoe prwé

erné, nyní Zelené, nad klášterem Zdárskym,

1727. W Hoe Kutné u Ji. Wojt. KincL? fol.

4 archy.

946. Nowá wšeho swla wojna proti tlu,

swtu, dáblu pod praporcem sw. Kíže., slaw.

bratrslwu sm . Kíže, w Litomyšli (káz.) od

U IKTORINA OD SW. KÍŽE téhož bralr-

stwa praesida. W Praze u Joach. Kamenického,

1728 we 4. list 141,

947. Oko swíce tla t. j. sw. Mariin stáda

Kristowého bedliwý pastý, pi inslallací d. w.

p. Jana Budin(a) pi si. kostele sw. Mariina

w Staré.m mst Pražském w now dosazeného

far. Od FAB. WESELÝ(HO) I. J. 1728

W Praze u Joach. Kamenického fol. list 12.
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948. DUBRAVIUS ANT. FERI). a) Hla-

IéoI osadenní slawnosli swatoeíení Jana Nepo-

mukélio w Žáie atd. Kázaní 1728. W Znojm
u dd. Swobodowých fol. b) Maria virgo re-

giae urbis Brunensis a Sueco obsessae patrona,

1747 fol. 5 listfi.

949. Ctnosti a swalosti prwonuiedlníka sw.

Stepána dokonalý následownik . . sw. Jan Ne-

pomucký. Od ZDENKA JIÍHO CHE-
PICKÉHO z MODLIŠKOWIC, 1729 we 4.

bez místa listu 8. Opt \v Praze u Bosenmiil-

lera 1730 fol. w Praze ii Jana Wácsl. Holena

8 list.

950. Ducbowní hádka mezi wýmluwností a

mlenlivostí od diwotworne'ho a neporušene'ho

jazyka pocházející, pi weyroní slawnosti sw.

Jana Nepomiického na Zelené Hoe bliž klást.

ŽJárskelio ádu cistercienske'ho ležící. W Praze

u K. BosenmiiHera, 1729 fol. listu 8.

951. Znamení na prawé ruce znamení k do-

brému sw. Jan Nepomucký. Od J. MATJE
HOLLANA, 1729, w Praze u J. W. Helma

we 4. list 6.

952. Archa pán na trn králowstwí nebe-

ského donesená, též i korunau radosti nesko-

nalé obdaená, nebo sw. Jan Nepomucký atd.

od JA. MELICH. ECHA, far. u sw. Ducha

1730, we 4. b. m. pipsáno magistrátu Ba-

kownickému.

953. IWANA KNOBLOCHA a) Dm zlatý

na horách zlatých t. j. Maria panna na Horách

Jilowských (káz.) W Praze u Jana Emlera,

1730 we 4.

b) Požehnaná mezi ženami panna, totiž matka

nejsw. Maria panna wšech panen istota, která

podlé swého newinného poetí M^yobrazuje se

skrze swtla nebeská . . skrze tyry žiwiy od

Iw. Knoblocha, 1731 we 4. str. 149. (.Test

pochwala p. Marie na kapitoly rozdlená o ne-

poškwrnném poetí s kázáním o nawštíwení

p. Jlarie.

c) Pomocnice kesfaníiw nejsw. rodika bozi

3Iaria p. w obraze Staroboleslawském zázra-
ném rozhlášená. W Praze u W. "Urbana Su-
chýlio. 1733 we 4. list 8.

d) Stoletá památka pomoci užitené pomoc-
nikw Mrných kapucinw. kterak nkdy okolo

1. 1633 liu pomoci kaukoie kacíského po tomto

si. králowstwí eském rozsilého, k wykoenuí
powoláni byli, kterážto památka na oktáw 8

Lislop. léta 1733 jest rozhlášena. W Prazp u

Labaunských dd. we 4. list 8.

e) Ano:cl w tle híšníky pijímající k bohu

na milost piwádjící Antonín Paduanský. 1735.

W Praze u J. J. Jeábka we 4. list 1 1 (we.
hibl. XXXIV. C. 329).

f) Dwa spolu stojící towaryši upímní celého

swla ochranilelowé Dominik swatý a František

Seraíinský. W Praze u J. Norberta Fickébo.

1735 we 4.

954. Gruntowní kámen král. Karlowského

Now. m. Pražského za asu Karla IV založený

sw. Jan Nepomucký. Od JOS. BEN. SCHON-
PFLUEGA z GAMSENBERGU, 1730. W
Praze u Matje Ad. Hógra fol. list 7.

955. Fidelis patriae pater, t. j. Weliký di-

wotworec pro tejnost sw. zpowdi, prwo-mu-
edlnik a wiasti sw. otec s. Jan Nepomucký.
pedstawený w kathedralním kostele w Lito-

micích od FR. JOS. z WLKÁNOWA, d-
kana msta Mlníka 1730. W Praze skrze

Norberta Fickébo fakt. we 4. list 8.

956. Hortus conclusus. Zahrada skrze ml-

enliwost zawená sw. Jan Nepomucký. Od
PATRICIA AUSPITZER(A). W Praze u K
J. Jeábka, 1730 fol. 7 lisl.

957. Kazatel prorocký w skutku i w ei
sw. Jan Nepomucký (od JANA KRASLA).
W Praze u Labaunských ddic, 1730 fol.

list 10.

958. Plast strdi a roj wel w zákon sta-

rém sw. Jan Nepomucký. Od WOJT. BUR-
GERA. W Praze u K. J. Hraby (1730) we
4. list 7.

959. Podiwné pozdwižení po stupních mno-
hých ctností a diwných zázrak k swatoeení
a mezi swalé wyhlášení sw. Jana Nepomuckého.

Od J. ALEX. MALCE 1730. W Praze u sw .

Klím. fol 5 list.

960. Bže zlatá od J. S. papežské Bened.

XHI 1. p. 1729 19 Bez. poswcená . . s. Jan

Nepomucký. Od J. RITTERA, w Praze u M.

Ad. Hógra (1730) fol. 10 list.

961. Swatý Jan Nepom. píkladná sl pro

zatajení tajemstwí neporušená. Od J. J. WH..
KHOPPA we 4. W Praze u K. F. Bosen-

nnillera, 1730 list 1 1.

962. Sw. Jan Nepomucký zlatý Agnusko k

horliwému srdci piwšené. od ROBERTA a

5. LUDMILL.A ádu karm. w Praze u Labaun-

ských ddic, 1730 we 4. list 9.

963. ALBERT. REBMANNA a) Wšecko
troje dokonalé aneb swatá dokonalost a doko-

nalá swatost Jana Nepomuckého . . we tech

barwách, t. j. w tolik ctnostech , w Praze u

Jos. Jeábka. 1730 we 4. sir. 29.

b) Sara pt set let stará, akolíw staroletá

wšak pedce celá spanilá a krásná . . . aneb

welebný a starožitný klášter studnice matky

boží bliž msta Ždáru od založení swého (1234)
. . kwtaucí. od Albrika Bebmanna . kláštera

Zbrashiwskho professa (1734), bez místa a

tisk. fol. 1 1 list.

964. MATJE LYNKA a) W tisících

20^
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Ileli dwoji í-eská sláwa, jedna swlská na Wy-
šehrud. druhá ducliowní na Pražskem hrade,

swíská patricí Pemyslowi kniželi, duihowní .

.

Jaiiowi N|). 1730. w Praze u Labaunských

dédiou fol, lislii 7.

b) Sedlo tajné a pnhvé swaté spícího Miro-

slava, od kteréhož., w Sedlci pochází wšechna

sláwa . . . skrze zachowání wel. swátosti ol-

tani, která pes 400 let od horliwých kalo-

likw . . . poctna bjia, w Praze u K. J. Hraby

1734 fol. listu 8.

905. MATJE KRÁTKÉHO a) Památka

>v ciiránui p. ald. >v Praze fol. 1730 (káz.?)

b) iMisto ohn skrze knze ctitele boží z ol-

táe obti wzalého a skryt schránného, totiž

hrob swatý . . . sw. Jana Neponnického. (1 735)

w Praze u 81. Hogra we 4. listu 14.

c) Memoriále in templo domini. Pamtné zna-

mení w chrám p. s« . Jana Nepomuckélio. Od

Matje Krátkého, far. u sw. Štpána , w Praze

u Žof. Kírchnerowé (1761) fol. 17 lístii.

966. lUBATKY (JANA Kí.) Kázaní o

sw. Janu Neponuickém, w Hradci Král. u W.
Tyblly we 4. 1730.

967. Arcana almae socielatis J. juris publ.

facla. Aneb zwláštní tajnosti a skrytí pokladowé

wel. tow. p. J. pro obecní dobré zjewení , od

J. AD. SWOBODY, w Praze u K. J. Hraby

1731 we 4. list 13.

968. FRANT. J. BARTOA a) Calulus

leonis rugiens. Lew waucí, z jehožto ust wy-
šel roj wcel a plast strdí Norberta sw. hva

dílem proti neestem waucího, pohádka Sam-
sona w chrám klást. Doxanského dokázaný od

atd. w Praze u J. Kamenického, 1731 we 4.

list 17.

b) Coelum novum . . . Nebe nowé, kteréhožto

pozdwižena jest slá>va nad wšechna nebesa, to-

tížto : Norbert swatý, 1732 w Praze u Joach.

Kamenického we 4. listu 14.

c) Winice w krwi wšlipená. proto že zwo-
lená ... na den inslellací d. c. h. p. Pawla

Fabiána Cechnry, far. mslysu Wraného (káz.)

1734, w Litomicích u F. J. Škrocbowského
we 4. A— E3.

rf) Fidelis et prudens dispensator . . Wrný
a opatrný wláda, kterého ustanowil pán nad

ílcdi swau sw. Josef Krista otec nejwrnjší,
nejurozenjší panny a ženy mezí wšemi ženami
nejvznešenjší ženich, w Praze u J. J. Jeábka
1730 fol. 9 list.

ej Kazatel podiwný, proto že stoletý atd. t.

krew Ježíše . . Salvátora Chrudimského . . z

obrazu jeho w mst Chrudimi z newážnosti
šwedské r. 1648 wylita atd. (kázaní) Wyt. w
Praze u F. K. Hladkého, 1748 fol.

969 ANT. .1. WOKAUXA a) Pulchri

gressus in calceamenlis filiae principis ; pulchri

gressus in laceramenlis fílii comílis. Aneb roz-

trhaný šat sw. Bernarda slawn se slkwjící.

w Praze u Jana K. Hraby, 1731 we 4. listu 14.

Opt u Fr. Hladkého, 1754 we 4.

b) Kázaní o sw. Bernardu, petištno w Praze

u Fr. Hladkého we 4. 1754,

970. LEOP. SWOISKÉHO a) Regina sae-

culorum králowna wk stoletním bleskem mi-

losti a zázrak oslawená . . . Maria panna . . na

sw. Hoe, w Praze u J. K. Hraby (1732) fol.

list 9.

b) Sedlecensis Cistercii religio. Sedleckého

cisteren ehole nejswtjší |)ed wkem 600
zrozená, w Praze u K. Fr. RosenmiiHera, 1743
fol. 19 list.

971. FERD. ANT. GRIMA a) Sw. Jan

Nepomucký, Pražský kanowník patron eský, I.

1722 na Horu Zelenán starožitného kláštera

Ždárského za zlatého hospodáe uwedený 1.

1732 na weyrocní slawnost jeho dne 16 Máje

za wrného pítele a obranu sílnau poslawený.

W Litomyšli n J. Kamenického, 1732 fol. 9 listu

b) Divus Joannes Nepomucenus quasi florens

oliva (chronog. 1734) t. j. sw. Jan Nepomucký
kwtná a plodná oliwa (chronog.) na ŽJárskau

Zelenau Horu pi Aveyroní slawnosti poslawený

od Ferd. Ant. Grima, w Král. Hradci u W. J.

Tybelly fol. (1734) list 7.

972. BIRKEL JOil. Jan jménem i skutkem,

kázaní, w Holom. Hirnle, 1732 fol.

973. EUGEN. RADLA a) esko -sláwa

dokonalosti králowské wznešené ctnosti . . aneb

sw. ^^"ácsla\v muedlník p. >v Praze u Matje

Ad. Hegra, 1733 we 4.

b) Nejswtjší krwe mzda aneb wznešený

poklad pehroznélio zadosti uinní Kr. swaténiii

otci Františkovi za siadkau porciunkulí neb ástku

daný, w Praze u Mat. Adama Hogra , 1733
we 4.

c) Pátelské echo neb jekot od Zelené Hory

slawné mlenliwosti a slawné wýmluwnosti na

nebi i na zemi I. j. sw. Jan Nepomucký, w
Praze u Matje Hogra we 4. (1735) A — D.

d) Vale w zapomenuti marného swta a svo-
boda synw božích w klášterském ráji zamknutá

(. uroz. stát. rytí P. Joannes Ernestus, nyní

w eholi B. Frater Edmundus Goli skrze swau

professí . . wyobrazen, w Praze u M. A. Hogra

(1735) fol. list 9.

e) Kázaní na den slawné mše po dokonalých

50 léleeh P. Fiid. Winše, w Praze u Matje

Hogra we 4. 1737.

974. MATJE BARTY8A a) Bže nad

potoky wod wsazená bílá i erwcná aneb sw.

Jan Nepomucký . . na Skalce káz. W Praze
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1659. Item 1738 a tamž u Matje Adama Hógra

(1730) fol. 12 lislfi.

b) Pugna felicitatis Moravicae cum infelicitale

. . t. j. wojna štstí morawskélio s neštstím,

w Praze u 31atje Hogra, 1734 \ve 4. list 12.

c) Nobílis matris eccl. Welehradensis nobilis

lilia eccl. Polessovieiisis . . t. j. Znamenité matky

chrámu Welehradske'iio znamenitá dcera ciirám

Polešowský . . na den w now poswcowání,
od 3Iatje Bartysa, pewora klášt. cisterc. We-
lelir. w Praze u Matje Ad. Hogra we 4, (1740J
11 listu.

975. Sw. Jana Nepomuckélio weliká wzne-

šenost a wážnost pi weyroní slawnosti spro-

stau reci pedstawená, w Praze u J. J. Jeábka,

1733 we 4.

976. Hic datus est vobis superabundans the-

saurus sine defectione, t. j. Díilezitý cli a po-

wsti i wší potebnosti poklad bez nedostatku,

totiž : ti sta a padesáte rok stkwjící se ja-

zyk sw. Jana Nep. od WÁCSL. IGIV. HEX-
jVETxV. Pragae typ. haeredum Labaunianorum

(1734) fol. list 6.

977. Z sprutka (zprudka) táhnaucí do ži-

wota wcne'ho magnet (chron. 1734) t. j. sw.

Kíž ... od M. WÁCSL. J. KUPSCHINY,
far. Kruhského, w Praze u K. F. Rosenmllera

we 4. lista 11.

978. Dobrý pastý dlauhého wku , . kterého

w pamt uwedl 1. 1735 1 Máje na den slawné

mše sw. po 50 létech knžstwí d. c. h. p.

Fridr. Winše, knz EWGEN RADL, w Praze

u M. Hógra we 4. A— C2.

979. J. JOS. KHELA a) Panna nebeská

Cisterciensko - N'epomucká na Hoe Zelené kl.

Zdárského atd. kázaní w den weyroní slaw-

nosti. Nepomucena mater aneb Nepomucká matka,

když dcera její Žárská . . ad ter secundas

nuptias . . pospíchá, w Litomyšli 1735 u J,

Kamenického fol. listy 4.

6) Novus virgineus pontifex Virgo Maria aneb

nowý panenský biskup panna Maria newst
Zárské aneb weleslawnému s. weyhradního ci-

sterc, ádu klášteru fons Mariae, studnice Marie

nazwanému, když ona po 5 wku od swého
prwního založení k 6tému šEastn ad ter se-

cundas nuptias k šfastné swadb pospíchá, a

dne 28 Aug. 1735 s. ádu w osob s. Ber-

narda se zasnubuje (jak malowaná wítzná brána

ukazuje) pístojící ; od atd. pedstawený, w Li-

tomyšli u J. Kamenického, 1735 fol. 8 list.

980. Nejwyšší cedr na Hoe Libanské ští-

pený t. Jan Nepomucký diwotworce . , pobož-

ným pautníkm na Zelené Hoe Zdárské , . od

MART. JOS. ZAURKA, dkana Teleckého

pedstawený. W Litomyšli u J. Kamenického,

1735 fol. list 9.

981. Žena krásná náramn Sara u zrcadla

t, j. Starožitný a slawný téhož jména klášter

Zdárský sw. weyhradního ádu cistercienského

studnice Marie nazwaný, od KAR. BORR.O-
MEA od sw. REMIGIA ádu bosáckého sw,

otce Augustina klášt. Nmecko-brodského. w
Litomyšli u J. Kamenického, 1735 fol, 12 list.

982. Krásná Sunamitys wclikomocná w síle

swé Maria, jako liaiif wojenský dobe spoá-
daný wšem nepátelm strašliwá a proto de

Victoria nazwaná. Od ANGELA ŠTl»Á\KA
minority pedstawená 1735, W Praze u Jana

Norb, Fického we 4. list 10,

983. Na hory Judské s chwáláním se ubí-

rající králowna nebeská w starožitném, pemi-
lostném a zázraném obraze Staroboleslawském

pedstawená od JI, FR. PROCHÁZKY,
1736, w Praze u Jana Jui, Jeábka we 4.

list 12,

984. ELÍGIA od sw. JIÍHO aj Nebeský

wdce hwzda za onoho asu tri krále we-
daucí ku Kristu, nyní množstwí Swatojanských

ctitelw wedaucí k sw. Janu Nepomuckému,

w Litomyšli, 1736 fol, 10 list.

b) Kristus Ježíš od trní swých smrtedlných

auzkostí jemu od híšných lowka žádostí na-

šitých w zahrad Getsemanské krwawým potem

zbarwený, a co rže mezi trním se erwena-
jící r. 1741, w Praze u J, Labauna fol. 10

list s obrazem.

985. JOS. HANA S. J. kázaní w Plzni

držené, w r. 1736 we 4, (dowozuje, že po

zkáze Jerusalema bh sob Plzeh za nowý Je-

rusalem wywolil) (s. tit.)

986. Mater aeterni luminis . . Matka swtla

wného Maria na wýsosti Avítzující církwe . .

w starožitném Rušanském obrazu oslaMená, w
Hrad. Král, u W. J. Tybelly, 1737 fol, list 6.

987. FR, IGN. GREGORA a) Nova et

gloriosa , , Nowá a slawná w rytující církwi

Judith heroina nad niodloslužebností pohanskau

swítzitelkyn sw, panna Barbora kr, swob. hor-

ního msta na Horách Kutnách patronka, 1737,

w Hoe Kutné u J, VV, Kincla we 4. list 9,

b) Kázaní na den bratrstwa pod titulem Je-

žíše atd, u Ji. Kincla, w Hoe Kutué we 4.

1737.

c) Pretiosa iu conspectu Dom, niors S. S.

ejus. Pedrahá ped obliejem p. smrt swatých

jeho , , w Sedlici welesl. bratrstwu pod titulem

Ježíše, Marie a Josefa, též 14 sw. pomocník,

(1737), w Kutné Hoe u J. W, Kincla, 1738
list 9. we 4.

d) Prowázek tí praménkw k nesnadnému

roztržení, nýbrž k záwazku dosálinuli swobody
sláwy synflw božích t, swato swatý rženec

trojnásobného tajemstwí, radostného žiwota, bo-
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leslného iilrpeni h snirh" p. J. K. a iiejsw. malky

Ma. p. 1738 we -1. w Kutno Hoe u J. W.
Kincla.

988. ebik Jakoba Maria panna Swatohor-

skó, pod klerýni bh slaiipil na zem. aby po

nm lidé zaslauiili wstaupili na nebe. Od JA\A
JOS. HUBATIA z KOTTXOWA, far. Do-
hišského 1737, w Praze u Jana Norb. FicktMio

we 4. list 10.

989. Od wéínosli za manželku boha nesko-

nalého wywolená Jlaria panna, kteráž w zá-

rraíném obrazu, w ddiíii hrab. Millesimow-

í-kým patrici atd. Od WÁC8L. FR. HAN-
ZlI, 1737 w Kutné Hoe u J. W. Kincla

we 4. list 17.

990. Golgotbejský ze wšech zem krowin

nijpodiwncjší, nade wšechno cedrowí nejwzne-

šenjši božského tajemství plný winný kmen
iiejsw. kíže, na kterém K. J. wisei, od \l-
VAIIDA CERVELY ádu cisterc. W Lito-

myšli u J. Kamenického, 1738 fol. list 8.

991. More pro plnost wod, t. j. milosti Ma-
na od anpela proto nazwaná milosti plná od

.1. NORB PLATZERA. w Praze w arcib.

imp. 1738 >ve 4. listu 13.

992. Nomen et omen patris in fdio t. j.

Jméno s skutkem otce w synu, totiž blahosla-

wený Serafinus z Hory Granario tak prawené
ádu menších Serafínského ponížený bratr od

FR. XAW. APKA, kaplana Hradištského,

w Praze u ddic Hrabowských (1738) fol.

993. Pokorná služebnice podlé swé weliké

paní matky pán we wšem se sprawujíci sw,

Juliana Falkonina služebnic tetího ádu rodiky
boží zakladatclkyn, od WOJTCIIA u swat.

TOBIÁŠE ádu karmel. W Praze u ddic
Hrabowských, 1738 we 4.

994. Weliko swatý Jan Ncpomucký diwo-
tworec wyznáwac a muedlník pán na Zelené

Hoe w Morawo nad si. klášterem Ždárským
sw, ádu cisterc. poctný. Od ZDENKONA
WALCERA. Wytiskl nehodný ctitel téhož s.

Jana impressor Kutnohorský (chronog. 1738)
fol. 9 list.

99.'). Hadostné narozeni nejblahoslawenjši

králowny nebes Marie p. Od TOM. GIRTHA,
kanow. reg. lateranenského, 1739 vv Praze u J.

J. Jeábka we 4.

990. BEX. JOS. PRETLÍKA a) Lingua
Inam saeculorum, t. j. Weycný trojího wku
jazyk, nímžto netoliko obnowen jest okršlek
swéla, nébri i umní oswiceno, kunst nad jiné
kunsly k.iihotískárna pi wei-ejné tistaleté slaw-
nosli od wynalezení swobod. kunstu typogra-
phického, které se stalo 1. p. 1440 snažnosti
a schopnoslí Jana (iiittinbergia, rodie a wla-
slence Kutnohorského, od B. Pretl., kižowníka

s ierwenýni srdcem, w Praze u J. K. Hrabv,

17 40 fol. 8 listu.

b) Liber scriptus. intus et foris. Kniha po-
psaná wnit i zewnil, t. j. swatý kiž atd.

bez m. we 4. list 9 (1744).
997. Májowý kwítek ped obliejem král

zwelebený, t. j. sw. J;in Nepomucký. Od PROK.
J. SCIIUCKXECHTA, kaplana w Kostelci

nad Labem, w Praze u K. J. Roscnmidlera, 1740
we 4.

998. Modicum : non modicum sed gloriosum.

Maliko: ne maliko nýbrž slawné . . w Plzni

kázaní od WÁCSL. PRAŽÁKA ádu kázat.,

1740 w Praze u J. K. Hraby fol. 10 list.

999. Nowý Simeon podlé ádu Melchisedech

pi slaw. památce prwní mše sw., klerau w.

p. Marian z hrab. rodu hrabat z Wžník ádu
kižowníkuw reg. prám. bohu obtuje, od DO-
MINIKA XOWÁKA ádu kaz. (1740) fol.

w Praze u J. K. Hraby 8 list.

1000. Slawný a radostný wz 10,000 mno-
honásobný, t. j. Maria nepoškAvrnn poatá, cti-

tel též bratr a sester sw. ržence rychlá a

hojná spomocnice (chronog. 1738). Od MAX.
RUDOLFA ST08S(A) far. Nadjowského,
w Praze u Norb. Fického (1740) we 4. A—D3.

1001. QUIDONABLEIWEIZE Cistercium,

t. j. sw. ád cistercienský po šestém wku w
sw. audolí Sedlickém slawný, w Praze u K.

Fr. Rosenmullera, 1741 fol. 14 listu.

1002. KRIST. J. FORSTA a) istá ho-
lubika istého ženicha K. Jež. sw. panna Ško-
lastika, 1742 w Praze u J. Norb. Fického fol.

7 list.

b) Knz weliký w zásluhách sw. biskup Mi-

kuláš s pti hriwnami biskupských ctností dobe
hospodaící w chrámu \v Benešow 12 Pros.

1751 pedstawowal knz malý Krist. J. Foršt.

W Praze u W. Urb. Suchýho, 1752 fol. 7 list.

1003. Chwálosláwa ím starožitnjší tím no-
wjší weleslawného a starožitného kláštera Sed-
leckého. Od J. SWOBODV t. J. 1743. w
Praze u sw. Klím. fol. 12 list.

1004. ANT. ,JAROM. DWORÁKA z BO-
RU a) Diwotworné wítzslwi medotekaucího

uitele a Claravallenského opata sw. Bernarda,

w Praze u K. Fr. Bosenmllera, 1743 fol. 13

list.

6^ Kázaní šestisteleié památky Sedlecké fol.

1743.

1005. Eucharistica Sedlecensis Cistercii. Dí-

koinná pobožnost kláštera Sedleckého swat.

ádu cisterc, 1743 1 8 Srpna po wyplnní (300

let. VV Hoe Kutné u J. VV. Kincla, 1743 fol.

8 list.

1006. Eucliarísticon saeculare Deo , , Sto-

letni díky bohu wkw pán složené , w Lilo-
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micích od WACSL. STARIMSKEHO S.

J. 1 743, w Praze u sw. Klím. fol. 6 list.

1007. Sw. Jan z Nepomuliu w mladosti swé
ku kíži se utíkající, pak kazatel, posledn mu-
edlník, 1743, w Praze fol. 13 list.

1008. Funiculus triplex, t. j. Prowázek troj-

násobní wné istoty, dobrowolné chudoby a

dokonalého poslušenstwí pri professí Terezie z

Wlkanovva w ádu sw. Woršily, w Kutné Hoi^e

1743, w Praze u .1. J. Jeábka fol. 8 list.

1009. Sw. obora isté radosti a jisté bez-

penosti zwíátkm p. piprawená (chronog.)

káz. z píležitosti wkroení do ádu s. Wor-
šily, w Kutnách Horách uroz. sleny Terezie

z Wlkanowa, w Praze u Johanny Kaudelkowé,

1743 fol. 7 list.

1010. Applausus urbis Brunensis . . . aneb

plesání msta Brnnského skrz obdržené od hlaw.

šwedského nepítele wítzstwí. Od PATERA
HUGOIVA OTMANSKÉHO, (1745) fol. b.

m. list 5.

1011. Recessus Marlis Suecici. To jest pa-

mátka stoletá, co Šwejda od panowání, kteréžto

nad Brnem skrz tžké obležení pohledáwal, r.

1645 odstaupiti a,, odtáhnauti pinucen byl.

Od FRANT. SCHUPPLERA, (1745) bez

místa a lisk.

1012. FR. MENŠÍHO: Weliký swalý Jan

Neponuický, w Hoe Kutné, 1744.

1013. Korauhew kesCanstwa triumf J. Kr. .

.

kiž swatý. Od BERN. hrab. z WŽNÍKU
1746, w Praze u Johanny Kaudelkowé we 4.

1014. Sanctitas coronata. Swatost koruno-

waná sw. Fidela z Sigmaringu a sw. Josefa

z Leonissy ze sw. Seraf. kapuc. . na slaw-

nost jejich, 1747, w Praze u K. Hraby fol.

1015. Jaaué swtlo slunení sw. panna a

muedlnice Apollena, na den slawnosti její od

P. A. J. nejmenšího z Konventu sw. spasitele,

ten as philos. lect. W Praze u Ign. Prusy,

1748 we 4.

lOlfi. Trojí est od trojnásobní zásluhy zplo-

zená 1748, w Praze u Ign. Prusy we 4. list

11. 5. (kázaní pi 50 lete primieii P, Frant.

Brodského z Žilowa, kižowníka s erw. srdcem,

od FRANT. RAFAELE KOLIANDRA).
1017. Welká panna sluncem odná s 12

hwzdami korunowaná nad msícem stojící, w
ráji spatená , aneb klášter panenský sw. Jií

ráj zemský, kterého druhá žena apokalyptská

sw. panna Skolastika, jejížto zjewení uzel atd.

FRANT. W. líYBA, kaplan u sw. VVácsl.

VV Praze u Žof. Rosenmllerowé, 1748 we 4.

(jest kázaní na weyroni slawnost sw. panny

Scholastiky w chrám sw. Jií).

1018. TOM. XAV. LAŠTOWEKA z, Hul-

ina twrtý lánek wiry katolické na postním

kázaní pedložený, w impr. akad. we 4. 1748.

1019. est a chwála, kterau blahosl. Jose-

fowi Kalazanskému pobožných škol fundalorowi

od nejsw. otce pap. Bened. XIV odewzdal . .

JOAN. IVANOVICZ, vice-archidiacon Lip-

lowský a far. Swatomikulášský, z píležitosti

prwní mše sw. W Trnaw impr. akad. 1749
we 4. list 8 (zatrhuje slowainau).

1020. Winaka nebeská 3Iaria panna Budi-
slawská, pi hlawní arcibratrstwa ržence slaw-

nosti pedstawená skrze BAR. AUG. IILAWU
Chersorského (?) dkana 1750, w Praze we 4.

list 13.

1021. Horliw zwící pokání sw, kazatel k

welikému milostiwéniu létu sw. Jan Nepomucký
pi slawnosti bratrstwa pod jménem téhož sw.

wyzdwiženého w kostele sw. Wíta, w Praze,

1751 u Fr. K. Hladkého fol. 4 listy.

1022. Prawý den a zázrak božské niilosli

sw. J. Nepomucký, w Praze u Fr. K. Hladkýho

1752 fol. 6 list.

1023. Kíž w rozkošech wštípený nad zlato

a topas dražší sláwau obwinutý, aneb rozkoš,

poklad a sláwa od boha wtleného prw na

kíži hledaná a nalezená. Kázaní na den slaw-

nosti nalezení sw. kíže, od LUDW. NORB.
KOLDINSKÉHO, w Praze u W. Ur. Suchýho

1753 fol. 8 list.

1024. Silná krása totižto Maria panna pe-
možitelkyn kacístwa nepemožená a proto de

Victoria . . pi weyroni památce z wítzstwí

nad kacíi 1. 1620 , w Praze u J. J. Jeábka,

1753 fol. 6 list.

1025. W obrazu Kristowém Jan Nepomucký

wyobrazený, 1753, w Praze u F. K. Hladkého

fol. 4 list.

1026. JOSEFA KAUKOLA a) Rubus in-

combustus sw. Jan z Nepomuku, 1754, w Pr.

u F. K. Hladkého fol. 9 list.

b) Fortior armalus quam Sema. Silnjší od-
nce nežli Sema bojující na poli izraelském t. j.

sw. Jan Nepomucký, w Praze u Fr. Kirchnera,

1757 fol. 9 list.

1027. Uitel nebeské niaudrosti naproti mau-

drosti tohoto swla sw. Jan Nepomucký, 1754,

w Praze u F. Hladkého fol. 4 listy,

1028. Zajatý rozum w rozjímání nejsw, tro-

jice božské, od WÁCSL. FR. WALLPRECH-
TA, w Praze 1754 u Ign. Prusy fol, 6 list,

1029. Vas in honorem sanctificatum. Nádoba

cli poswcená t. j. od boha poctný sw. Jan

Nepomucký, 1755, w Praze u F, K, Hladkého

fol. listy 4.

1030. Weleslawné arcibratrstwo . , . sw. Jana

Nepomuckého , wšem spoluaudm s piloženým

duchowníin napomenutím spaseni a požehnáni



312 ODDELEM V. 1620—1774.

winšuje 16 Máje 1758, w Praze u F. K. Hlad-
|

kého fol. 3 lisly. (Jest naponiemilí (luiliowiií

bralrslwu Swalojanskeimi na spusob i-eíi. aby

se modlili za duše spoliiaiidú w oistci, jako-

wái wydáwáiia býwala k poznamenáni zesnu-

lých audu téhož bralrshva).

1031. Wíile lidská w nesení swého krize s

wuli a prozeledinosli božskaii sjednocenu byli

majici.. toliz sw. kíž na ramenách suých ne-

sauc . . od PAWLA WIKT. KEPERTA, >v

Praze u F. II. Kirchiiera, 1758 fol. G lislii.

1032. Prawý cas k mluweni dle pikladu

mlicnliwého einíka sw. Jana Kepomuckého k

následowáni >vcl. bralrslwu s. .1. Nep. pedsla-

wený, 1759, w Praze u Jak. Sweigera fol. 4 list.

1033. Prawý as k mleni dle pikladu ml-

enliwe'ho dobroeníka sw. Jana Nepomuckého

k náslcdowáni brairstwu . . . 1760, w Praze

u Jak. Sweigera fol. 4 listy.

1034. Regnum purpuraluni, králowstwi nej-

dražším šarlalem ozdobené, 1760, >v Praze u

Žof. Kirchnerowé fol. 1 7 list (historiky-chwal-

né kázáni ke cti dwau nowých kanowníku Sta-

roboleslawskýh).

1035. Pilný dlník pro est a sláwu boží

sw. Fr. \aw. Indiánský apoštol z t. J. Od

IIIACIXTHA FABRITIUS(A), w Praze u

sw. Klímenta, 1761 we 4. list 6.

1036. Prawý as k mluwení a prawý cas

k mlení dle mlenliwé dobromluwuosti ml-

enliwého dobroeníka a diwotworného mu-
edlníka sw. Jana Nep. 1761, w Praze u J.

Sweigera fol. 5 list.

1037. Prawý as mlení a prawý as mlu-

wení w peswalém saudu pokání dle pod taj-

nau zpowdí newyjewitcdlnoslí hájené mlenlí-

wosti . . s. Jana Nepomuckého, 1762, w Praze

u Jak. Sweigera fol. 6 list.

1038. Wítezná Debbora nad Zizarau t. Maria

pjiuna... wítzitelkyne kacistwa . . de Victoria

. . nazwaná, pí weyroní památce na witzstwí

1620 na Bílé Hoe, od Ant. Solnae, w Praze

1762 u Fických a Illadkowských dcdicw we
4. list 10.

1039. Prawý as k mleni a prawý as k

mluwení neporušeného jazyka diwotworného mu-
edlníka sw. Jana Nep. 1763, w Praze n Jak.

Sweigera fol. 4 listy.

1040. Nejhodnjší milowník Ježíše ukížo-
wancho sw. Jan Nepomucký s Kristem na kíž
lawšený . . 1764, w Praze u Jak. Sweigera
fol. 7 lista.

1041. Nejhodnjší miláek Ježíše ukížowa-
ného ku pikladu náslcdowáni sw. Jan Nepo-
mucký, 1765, w Praze u Jak. Sweigera fol.

8 list.

1042. Centifolia rosa myslica. luiže slolislá

tajemslwí plná z Monserralu ze Špahcl do Cech
pcsazená na wrchu Bezdz, ke cti a chwále

p. Marie Monserratské, 1766, w Praze u Jak.

Sweigera we 4, A — H. (kázaní s popsáním

wrchu Bezdzského).

1043. Nejhodnjší miláek Ježíše ukižowa-
ného w sláw stkwaucí díwotworec a muedl-
ník sw. Jan z Nepomuku, spolu s Kristem ukí-
žowaný w swatopoeslnosli atd. 1766, w Praze

u Jak. Sweigera fol. 9 list.

1044. S. Jan z Nepomuku wrný bohu a

wrný lidem, 1767, w Praze u Jak. Sweigera

fol. 5 list.

1045. Pewná nadje wících w as obecné

úzkosti, klerau w kajícím kázaní z píležitosti

strašliwého ohn w Banské Bystici w nedli

XII po sw. Trojici z poradného sw. nedlního

ewangelium, a s nim spojených eí Ozeáše VI.

1. s pomocí milosti božské w slowenském shro-

máždní piedslawil SAMUEL LIíSCHOWIM
církwe Byslické obojí nací SI. . . Pipojeno jest

i historické toho strašliwého ohn wypsání z

nmeckého jazyka peložené. Nákladem Sam.

Qwendl. mštnína a knihae w Baíiské Bystici,

1767 w 8. str. 70.

1046. S. Jan Nepomucký sl zem a swtlo
swta, 1768, w Praze u Jak. Sweigera fot.

5 list, (Píklad zlého spsobu psaní a plno

germanismu.^

1047. Ant. Fordiše chwaloe na den po-

swcení chrámu p., když swatá tla muedlní-

kw božích sw. Florida a sw. Aurelia do slaw.

chrámu p. nejsw. rodiky boží Marie panny na

nehewzetí sw. a weyhradniho ádu cislerc. pa-

nenského brány nebeské blíž Tišnowa k we-
ejné ucliwosti wnešena byla, w Brn u Eman.

Swobody, 1769 fol.

1048. Knz oko církwe, oko boží s, Prokop

opalSázawský, od FRA>:T,BENED, KHUNA,
kižowiiika s erweným srdcem, 1769, w Praze

u Johanny Prušowé we 4,

1049. Neporušený dosawáde jazyk sw. Jana

z Nepomuku, jakožto swdcctwí lásky jeho ži-

wobyti k bohu, 1769, w Praze u Jak. Swei-

gera fol. 5 list.

1050. Swatý Jan Nepomucký w auadu po-

božného knze, horliwého kazatele a wrného
zpowdlníka, 1770, w Praze u Kateiny Šwei-

gerowé fol. 6 list.

1051. Wk osmý od založení osadního ko-

stela na Proseku, ku poctiwosti sw. Wácslawa,

w Praze u J. K. Ilraby w 8. 1770 (kázaní?)

1052. Memorabilia impcralorum S. B. im-

perii Josephí II, Mariae Theresiae et Augusti,

quae ex gralia Dei aU\uc Mariae Theresiae so-

lenni die nati Servaloris muiidi Dni nostri Jesu

Chrisli ex B. Maria virgine in Eccla artículala
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Ew. Istebnensi inclusa Inclylo comilatui Aruensi

auditoribus suis commemoravit , aneb pamtné
wci císae sw. ímské ríse Josefa II, Marie

Theresie í Augusta, které z milosti boží a Marie

Teresie w slawný den narození pána našeho

Jesu Krista z blahoslawené panny Marie w cír-

kwi artikulárské Istebhanské w slawné stolici

Orawské, poslucham swýni pipomenul JO-
HANNES TONSORIS anno 1770 we 4. 3

archy.

1053. Swalý Jan Nepomucký ohnm lásky

boží a bližního swéiio hoící, 1771, w Praze

u Fr. Aloi. Jelínek (ita) fol. 7 list.

1054. Neporušený jazyk sw. Jana Nepom.

jakožto nástroj jeho nebeské odplaty, 1772,

w Praze u Fr. Alois. Jelínka fol. 9 list.

1055. Sláwa kostela sw. 3Iatje apoštola p.

po 800 létech od založení na Šárce za Pruskau

branau. Od MATJE WÁCSL. KONRÁD(A),
1772, \v Praze u Johanny Prušowé wdowy
fol. 15 list.

1056. Slawné wílzstwí s. Jana Nepomuckého
nad swtem, 1773, w Praze u Fr. Aloi. Je-

línek fol. 8 lista.

1057. Chwaloec o sw. a wítzném mue-
dlníku sw. Jií(m) na jeho slawnost, w kostele

na hrad Pražském, 1774, w Praze u Fr. Je-

ábka we 4. od FRANT. HEILMANA str. 31.

1058. Sw. Jan Nepomucký jakožto wrný
swédek p. J. Kr. 1774, w Praze u Fitzkých

a Hladkowských ddicw fol. 12 list.

1059. (Deest titul.) Kázaní. Pomoc lidská

wrlkawá, swat. 14 pomocník pomoc stálá na

text: Tito sami jsau pomocníci moji w krá-

lowstwí, 6 list.

1060. (Deest titul.) Kázaní ke cti sw. Fran-

tiška Serafínsk. (poraucí jemu kazatel p. hra-

bte Frant. Arnošta Her. z Waldšteinu a mla-

dého panáka hrabte Wincenciusa z Waldšteinu)

fol. list 7.

y) Pohební.

1061. SAM. MARTINIUS z DRAŽOWA
a) Kázaní pohební pi prwodu mrtwého tla

uroz. a stát. rytíe Bohuslawa staršího Rflfa z

Dírného, nkdy pána na Borci, kteréhož bh 14
Jan. 1630 w létech wku jeho 81 w zemi

míšeské z pohostinnosti zemské do wlasti ne-

beské pewésti ráil. Wyt. w impr. M. Sam.

Martiniusa 1630, w Drážanech we 4.

b) Káz. poheb, paní Ludmily Kubicowé, man-
želky p. Pawla Kubice, mštnína nkdy St.

m. Praž., kteráž 1630, 26 Juni usnula. Wyt.
w impr. M. Sam. Martiniusa (1630) we 4.

c) Wzácná pohební panit mládence Jana

Jindicha Pomnitce, syna p. Kiliána Pomnitce

w mst Pirn, mštnína pedního a purkmistra

1632. [Wyt. w impr.] (sic) Jana Ctibora Kbel-

ského 1. 1631 we 4.

d) Káz. poli. pi pniwodu mrtwého tla p.

M. Mikuláše Troila Hajfiochorana, nkdy w aka-

demii Pražské 20 let professora, kterýž uaplniw

let wku 60 , w pohostinnosti Pernenské 25

Febr. 1631 žiwot swiij dokonal, uinné. Wyt.

u M. Sam. Martiniusa (1631) we 4. [Pidán

žiwot jeho dwojí; w druhém od sauwkého
pipsána díla jeho wydaná i newydaná. Boek).

e) Kázaní pi pohbu jednoho eského stu-

denta we 4.

f) 10 pohebních kázaní w shromáždních
církewních uinných we 4.

1062. Cupressus regia, t. památka nesmrtelná

Gustava Adolfa , krále šwedskélio , kterýž w
pánu usnul I. 1632. Od knze MATJE
JANDY s. I. w 12. (U Miltnera).

1063. Funerea cupressus, a nebo pohební
památka p. Jana Cernowického z Libéhory, kte-

rýžto 1. 1633 Sept. 23 w létech wku 64 z

šestiletého exilium do nebeské wlasti se ode-

bral, jehož tlo w mst Pirn w zemi míše-
ské naproti epifaphium pohbeno jest. P. 2

rytmy z lat. weršw: Quum mihl fatales, kte-

réžto sám sob ped smrtí swau sepsal. Cfr.

Pelzel Abbild. m 104. et I. 447.

1064. a) JAXA HODIKIA superintendenta

Trenínského kázaní pohební, 1637 w 8.

6) Lachrimae Boczekianae abstersae. Proralu-

wení pohební k setení slzí p. Mariina Boka
Lipnického a Kateiny Šastné manželky jeho,

smrt rychlau dítek swých oplakáwajících, ui-

nné od mistra Jana Hodikia w Trenín ka-

zatele a w krajích Lipt. a Orawském Tren.

superintendenta, 1638 w 8. w Trenín.
c) Aqua apopleplica. Kázaní poh. nad mrlw.

tlem p. Martina Boka Lipnického, 1639 u

Srpan. Od mistra Jana Hodikia atd. w Trenín w 8.

d) Poh. káz. nad synákem p. Ondeje Si-

wého, 3 Pros. 1638 od Jana Hodikia atd.

w Trenín w 8.

e) Káz. poh. nad dcerkau Justinau atd.

1065. SOPORIA knze Theodora spolupo-

mocnika w církwi Trenínské, kázaní pohební,

1637 w 8.

1066. JAKUBA ŠTEFANTDESA PI-
BISLAW^SKÉHO, paraclesis Christiana, a) Ká-

zaní pohební, 1637 w 8.

h) Káz. poh. nad synákem Danielem p. Andr.

Siwého z m. Mezíe pod Rožnowem s. t.

(•) Káz. pohební nad paní Kateinau Ped-
mírskau , nianželkau p. Andreáše Siwého, 22
Bezna 1633, w Zámstském kostele Trenan-
ském uinné a sepsané od K. Jak. Stephani-

desa Pibislawského, toho asu kaplana zámku

Trenanského, w 8. w Trenín.
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d) Pohr. kiie. mul panenkau Aiiiiiiikau, dcer-

kaii p. Mariina Boka Lipiiikt-lio, w Treiiiii

pohoslinnoli a bylu požíwajicilio iiíiniié od

kn. Jakuba SU'|)liaiiídsa atd. 14 Juni, 1()35

w 8. w Treniiiu'.

e) Kaz. pi polibu pani Anny p. magistra

Heliadesa, nkdy senátora a mošlnína \v lirodé

eskem, dcerky a manželky p. Tob. Jona Slii-

£Ínskébo, od Jak. Slepli, atd.

f) Kiiz. teli nad deerkau Kaleíinau od Jak.

Slephanidesa Pibislawského, t. asii w horní

Drylomi církwc Krist, služebníka, 1037.

1067. AD.A>ÍA WOLFIUSA BENE.SOW-
SKEHO, faráe .Mzno-Motšiekf^lio. a) Kázaní

pohební. 1637 w 8. In Hne Klegía latina.

6) Lucrum ex morle. Zisk z smrti lidi w p.

Kr. umirajiich pedložený k potšeni p. Mart.

Boika Li|)nicklio a p. Kateiny SCastné man-
želky jeho, smrt dítek oplakáwajícich, zprawené

od kn. Adama WoHiusa atd. 1639 w 8. (\v

Trenín).

c) Breviariuni liumanum. Ziwola liilsklio krát-

kosti ukázáni ku památce p. Martina Boka z

msta Lipnice w král. eskem rodie, a od lta

162'.) až do 1639 exulanta, od kn. \N'olfiusa

atd. w 8. (w Trenín).

/) Funus Christianm. Památka pohbu pána

Bulowskho, uinná od kn. Ad. >\'oiriusa atd.

(1639) w 8. w Trenín.

1068. Vale Tranoscianum, aneb káz. poli.

dwoje, uinné pi pohbu D. C. H. knze Jiíka

Tranow.ského , služeb, p. pi církwi sw. Miku-

lášské w Líplow. Wyt. w Trenín, 1637.

MELCHIOFV .SOMPTXIK Bodicensis et JOM.
LOCIIMAW Tenfo-Lípensis ecclesiarum mi-

nisti parentabant. [Žiwot tu též jest Tranow-
ského] we 4.

1069. Poh. kázaní ku potšení rodiíjw An-
ilreáše Siwého a paní Kateiny manželky jeho

w Trenín bydlících, 1638 uinné od TIIEOI).

.SOPiTIA, kaplana Trenanské církwe w 8.

( w Trenín).

1070. JAXDA K. MATJ rECIITlCKV.
Ullimum vale M. Sam. Martinii de Dražowa , t.

j. Poslední kresf. a pobožné rozžehnáni atd.

mistra Sam. Martinia z Dražowa atd. y 1630
27 Ledna. Wyt. w Pirn, 1639 A— Cij.

1071. PAWLA KRUPIA PACOW SKÉIIO
Poslední tužebné kcstanské a pamtní kázaní

nad smrti nenadálau p. M. Samuele Martiniusa

7. Dražowa. W Praze u ddic J.Ctibora, 1639
we 4.

1072. Monnmenlum funebre. Památka pohební
ku píítšeni rodi p. Martina Boka L. a p.

Kat. Šíastné manželky jeho od kn. JANA RO-
MANCE Nmccko-Brodského, ewang. Kis. a

swátosti jeho na len as w Dežericich (w Uhich)
služebníka (1639) w 8. [w TreninJ.

1073. Kázaní pi pohbu Johanny Cabelické

rozené Woraické z Pabnic. NNylištno w St.

m. Pr. u Jiíka Šípae 1641. Rkp. wc. bibl.

XVll. D. 43. num. 2. 1641. Rkp. we. bibl.

1074 Poslední odchod k wnému bylu J.

M. wys. uroz. paní Anny ^Magdaleny Oj)pršlor-

fowé , rozené Bobmhapowé z Suché, paní na

Oastalowicích atd. -^ 1644 23 Bezna. W Li-

tomyšli u Mat. Beziny we 4. listu 10.

1075. SAPORA , knze Jana, kázaní po-
hební ku poctiwosti p. Kateiny Zahradecké 7.

Choltic, kteráž w Trenín žiwot swfij doko-

nala 18 Prosince 1645 uinné w mst Pn-

chow 4 Února 1646 S. L. w Trenín. [In

fine: Elegia .Nicolai Fabricii Trenlschinensis] we 4.

1076. Pohební kázaní uroz. paní Barboe
Markowé z Pauchowa, Mikuláše Hrehusa, m-
štnína Ilawského manželce držané od JOACH.
KALLVKY. W Trenín, 1648 w 8.

1077. In subitum obitum, na poheb p. Ilen-

richa Straky z Nedabylic (-;• 1634). W Lito-

myšli u Mat. Beziny, 1655 we 4.

1078. Malhusalem, to jest o daru dlauhow-
kosti w 8, 1656 (kázaní pohební).

1079. Honor exequialis, aneb kázaní pohební

pi pohebowání knze Jana EFrona Hranického

w Pchow konf. helw. spráwce, 1658 2 erwna
w Puchow w kostele helwelském pochowaného,

uinné skrze echa .JABÍXA MEZRICKÉHO.
Wytišlno w mst Trenín w impr. Nikod.

ížka, 1658 w 8.

1080. Kázaní pi pohbu newinného mlá-

dence Jarolíma — pana Jiího Poka synáka, dr-

žané od LAUR. MOLITORIS, dk. Žateck.

Wyt. w Praze we 4. 1660.

1081. Jasná zlatá hwzda Šfernbersko-La-

žanská, aneb pohební kázaní nad nebožkau wys.

uroz. p. Marii Max. Aurelíí hrabinkau Lažan-

skau. rozenau hrabinkau z Šternberka f 1665

U Únor. Od WÁCSL. PLEW0W8KFI10
z low. J. W Praze w impr. akadem. 1665 we
4. listíi II, s wyohrazeným castrum doioris.

1082. Wýchod a západ slunce na hoe Sión-

ské, nebo kázaní pohební nad smrtí Vincent.

Macaria opata, 1670, od JANA DLAUIIO-
WEJSKÉIIO we 4. list 10.

1083. Vale aneb poslední žehnání a lauení

wys. uroz. pani Kateiny Anny, roz. šlechtiny

z Hian f 25 Zái 1674. Od AD. HYNKA
MLADOTY z SOLOPISK, w Bystici admi-

nistrátora. W Praze u sw. Klímenta 4 listy we 4.

1084. KAŠPARA MOTŠICKÉIIO Ká-

zaní pohební na Kateinu Foralyn, wdowu po

Janowi Miiesiusowi, kazateli exulant eských

w Žitaw. W Žilaw 1678 we 4.
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1085. Kwitek májowy uwadlý, t. káznní po-

liíební nad wys, dsl. p. Kandidem Šwendaii,

rádu praemonstr. Od FRANT. FIIID. ZAL-
KOWSKBHO z ŽALKOWIC, 1698, w Pr.

II J. K. Jeábka.

1086. (Sine titulo). Pohební kázaní ke cli

nroz. paní Marie 3íagd. Heliiersenovve, roz, hra-

bnky z Dobrše (manžel její heitman kraje Ra-

kovvn.) we 4. A — F2. (XVII stol.)

1087. Kniha živvola, t. j. e zjew. s\v. Jana

kap. III, 5. \v pohebním kázaní nad. p. Janem

Dadancm, mštnínem Žilinským, knihllaitelem

držaná. W Žilin 1704 (DAN. KRMAN spis.)

1088. Libitina vindicata, zastání smrti aneb

rec pohební, kteráž smrt osprawedliiuje , když

Leopolda I cis. nám vvzala, od FRANT. UUB-
SKEHO t. J, 1705 kázaní držané na Horách

Kutnách. W Praze u sw. Klímenta, 1705 fol.

listft 7.

1089. Truchliwý západ nejjasnjšího celé

Ewropy slunce w žalostné' smrti . , Leopolda 1

od Frant. Daudlehského t. J. na Horách Kut-

nách u sw. p. Barbory držené', 1705 19 Srpna

Fol. 4 listy bez místa a tisk.

1090. Strom spanilý pod Zelenau Horau w
mst Nepomuku zrostlý, te w Radnicích uwadlý

dwojíctihodný knz Daniel Franc. Klaudius, fa-

rá msta Radnic atd. Wyswtlil knz ADAM
HYNEK HLAWA, far. Drahnoaujezdský atd.

1718. W Praze wyliskl J. Wácsl. Helm we 4.

list 6.

1091. asné a nenadálé swta opauštní wys.

uroz. p. Ondeje Stupawského z Holi-e, a kr.

msta Pezinka obywatele f 1726, rozjímá PAU-
LUS JAKOBAEUS, w Prešp. u J. P. Roiera.

1092. Služebník boha žiwého uroz. a mno-
howážený pan Dan. Knogler mštnín, kterak

z jámy Iwowé, t. j. z mnohonásobného., kíže
skrze smrt 12 Okt. 1736 wyweden atd, od

MAT. AUGUSTINIHO s elegií slowenskau

od J. TURZA atd,

1093. Bolestná žalost a žalostná bolest nad

smrtí dobrotiwého otce, J, Kníž. Emin. p. Wolf-
ganga Hannibala, kardinála z Schrattenbachu,

biskupa Holomauckého 27 Srpna 1738 (káz.

pohební) od JOS. DRESERA, W Holomauci
u Fr, Ant. Hirnle fol. list 10.

1094. (Sine titulo). Pohební kázaní na po-
heb p. Josefa Pestvármegye z Nemiigye, J. J.

K. General-Feldmaršal-lailnanta f 16 Juni 1743
we 4. list 13. W Trnaw (poloslowácké).

1095. Obraz clowka sprawedliwého , t. j.

wys. uroz. p. Hunyady Ištwan slaw. stolice

Telekowské a Samogiské ald. skrze pohební

kázaní we farském kostele s. Ladislawa w m-
steku Urmine we 4. 1743 17 Listop. ped-
nesený od IGN, FR. IIOLZPEK, biskupského

sekretaria a ccremonariu.sa. W Trnaw w impr.

akademické, 1744 we 4. list 20 (poloslowácké).

1096. HAUF JOS. ANT. Smutné žehnání

lowka podlé krwe a ctnosti urozeného do

daleké krajiny se ubírajícího — neb zarmutné

kázaní pi exeí|uiech Wolfganga hrab. Sereuy . .

na Luiiaowicich, w Holomauci, 1744 Hirnle fol.

1097. JOSEFA NEJEDLÉHO: Žena silná.

Pohební chwaloe Theresii Madoany, w Tr-

naw 1766 fol.

O Swati otcoicé.

1098. Soliloquia, manuále, meditationes et

regnum s. Augustini., w Praze 1736 w 8. Wy-
dal jej esky BENIGNUS SYCHROWSKÝ.

1099. Swatého Jeronýma a) Žaltá krátce

složený, w nmžto wšecky modlitby a žalmowé
wypsáni jsau w 8. b) Horliwé rozjímáni z

žalmu LI, o milostiwém odpuštní hích. —
Ped léty od sw. Jeronýma sepsané a nyní zase

po znowu wypsané r. 1737. Rkp. we 4. Pi-
pojeno : a) Modlitba, w niž se obsahuje wy-
znání z hích p. bohu otci nebeskému s wy-
ítáním trestání a trápení; pitom wzýwání mi-

losti boží. — Item wýkladu na zjewení sw.

Jana , nkteré slowíka pro pamatowání, (U p.

Boka).

m) Milostiwé léto.

1100. Zikm. Gdowského poklad církwe sw.

otewený, t. j, krátké wyswtlení niilosliwého

léta, w Praze u ddic Štp. Bíliny, 1626 w 8.

1101. Studnice milosliwého léta mocí klí
stolice apoštolské, oteweuá w kostele blaho-

slawené Marie panny ped Teynem w kazatel-

ském diskursu pedstawená, w Praze 1677 we
4. Wydal JIÍ REKTORIS str. 28.

1102. Wypsáni krátké wšak prawdiwé wšech

swatoímské kat. církwe ceremonií a obyejw,
které pi otwírání, jakož i w trwajícím ase,

a pi skonení milostiwého léta zachowané bý-

wají, a celý tento 1700 rok trwali budau. Z

nm, pel. W Praze u Wojt. J. Koniáše, 1700

we 4. str, 30,

1103. Zpráwa o jubilaeum aneb milostiwém

lét 1721, w Praze u K. Fr. RosenmiiHera w 12.

1104. Jubilaeum neb wšeobecní milostiwé

léto, jenž od Bened. XIY propjeno jest. W
Praze u Frant. K. Hladkého, 1751 w 8. (s

modlitbami) 1 '/^ archu.

n) Sluiebnosti církcwni.

1 105. Pastwa duchowní powinnosti jak pa-

stý, tak owcí, 1626 w 8.

1106. Slaupek mešní, to jest wyswtlení la-

jemstwí swaté mše a wšech ceremonii, které

se pi takowé služb boží užíwají, s pidáním
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užileiných modliteb. W Praze u ddic Slep.

Byliny. 1680 w 12.

1107. Ag^enda. Zpráwy a posliiliowání cir-

kewiiibo na Horácli Kutnách 203 list. Hkp.

1638 w 12. z Lešna polského donesený. Pi

ni : Oralio conslaas Joio/.oyia et precatione

D. Joh. Grynaei in concione antemeridiana, e-
sky. (U p. Boka).

1108. Fará, to jest 7,pra\va a spsob, který

netoliko od spráwcuw diichowiiich, ale i také od

donuicih pi nemocných a iimirajicich k spa-

sitedlnému jejich z smrtedlného tla wykrotení

iižiwán hýli miíže atd. Sepsal p. Jan Polanek,

peložil ÍIEIIOR CICHOWSKÝ. W Litomyšli

1639 >v 8. u Matauše Wácslawa Beziny.

1109. Zrcadlo náboženstwí , t. j. puwod,

spiisob, smysl, wýklad a nžilk wšech ceremonií

w cirkwi katolické, od JINDICHA ONDE-
JE HOFMANA, dkana w Nmeckém Brod,

1642 w 8.

11 10. Katolické e.xercitinm anebo pobožné

oviíeni pi nemocných a umirajicich lidech,

welmi užitené. luc. Pícdniluwa k duchownim

nemocných neb umirajicich spráwcum. — Rkp.

wc. bihl. XVII. G. 11. listu 70 w 12. od r.

1669.

1111. Duchowní tšeni wšem lidem stona-

jicim též welebným p. p. farám i jiným spráw-

cum duchownim welmi potebné a užitené. W
Praze u Urb. Balt. Goliáše, 1664 w 12.

1112. Alhrechla Chanoirského z tow. Jež.

Zpráwa kesfanská s krátkým wýkladem pod-
' statnjších wcí, které každému kesfanu w-
dti písluší. Pipiš spráwce ddictwí s. Wácsl.

proboštm , dkanm, farám atd. prawí, že

již dáwno sepsána jest od Alb. Chanows., kterýž

podlé pikladu Míirtina Strakonického, faráe w
^ Strašící, wesníce a msteka obcházel, a to,

co uil, sepsal. W Praze 1676 w 8. Též r.

1678 w 8.1697, 1699 w 8. u Rosenmllera,

1710 w 8. u Kamenického, 1733 w 8.

Jedná o wcech cirkewnírh
,
jako o masopustu,

popelci atd. eština dobrá.

1113. ÁSLAWSKÝ FR. SA^IUEL. O
ceremoniích sedmi swátostí — a církewních o

kráse kostela a wcech w nm ; o pautích, o

poswceni menších wcí atd, Fr. Sam. Oáslaw-

ský sepsal na zámku Buclilowském 1. p. 1681.
Bkp. w 12. .30 list (sauwký u p. Boka).

1114. WÁCSL.PANKRACIAWYCHAE-
USA O nejswtjší nowého zákona obti mše
swalé knihy na 11 dílw rozdlené dil 1, 2,

3, 4. W Praze u sw. Klimenta za Jana Fr.

Starka faktora , 1699 we 4. Dii 5, 6, 7, 8
lauiže r. 1701 we 4.

1115. Kratiký wýtah pobožného cwiení,
pulrbný umti ped woddawkami sprostým že-

nichm a newéstám , w Praze u Barbory Fr.

Seringerowé, 1707 w 12. str. 21.

1116. (Sine lit.) .Vgenda we 4. tištna \v

Lipšt skrze Jiíka Dellnera str. 228.

1117. Agenda ecdesiastica Slavonica, t. j.

Práce církewní, kterau ewangelití knzi a ui-
telowé w králowstwi uherském pi službách

božích wykonáwaji (bez mista) 1734 od DAN.
KERMANA (pod spráwau Ji. Ambroziusa).

1118. Ewangelický poádek k milosti bozi,

w Behu u Samuele Trautnuinna , 1746 w 12.

1119. O poteb nawštwowání dom, od

Matje Markowice 1747.
(Spis ten w pietistských rozcpiich wydaný, jakž

Iloráni piponiíiiá ; w. Tabl. poe. III. 23.)

1120. Poznamenání wšech swátk, processí,

zpíwaných mší sw. a jiných pobožností, které

se za žíwý(é) a mrtwý bratry a sestry skrz

celý 1758 rok konati budau, pod rektorátem

J. hrab. Excell. Frant. Wratislawa z Mitrowic.

W Praze u Ign. Prusy 4 archy.

1121. Wýkladowé sw. ceremonií, ádw,
swálkw, památek, obyejw a nadání w církwi

boží spasitedln zízených a wykonáwaných.

Sepsáni r. 1772 a., wydáni od FERD. SEE-
LISKA , kalhedralního kostela sw. ducha w
Hradci Králowém kanownika residencialního atd.

W Hradci Kr. u J. K. Tybelly 1774.
Na konci: Tato kniha psána r. 1772, potom ale

po njakém ase do iinpressí k wylisknulí dána a

na ní práce impressorská s pomocí boží dokonána
jest dne 18. ms. Srpna 1774 w 8. str. 364 regist.

o) Bratrstwa a jich pohoinosti.

1 122. SIGISMUNDA GDOWSKÉIIO kníž-

ka aneb poklad karmelitw duchowních milosti

wýklad a odpustkw , též patrná zpráwa, co

jeden každý pijaly bratr a sestra w tom sw.

bralrslwu initi powinen jest. Z nm. W Pr.

u Pawla Sessia, 1626 w 12.

1123. Regule neb ustanowení bratrstwa sw.

Isidora oráe a woláka, pi kolleji tow. J. w
Holomauci založeného, 1635 w 12. Opt bez

m. a tisk. W Olomauci u Anny Alžb. Ettelowé,

1670. W Opaw 1743 w 12.

1124. Ctiwník ke cti a sláw rodiky boží

do nebeské sláwy wzaté \ k užitku Staromst-

ského bratrstwa pod týmž titulem založeného.

W Praze u Jana Pawla Dworského w 8. 1637.

1125. Zpráwa ctné a chwalitebné kongre-

gací wících Kristowých za swalé a blahosla-

Avené smrli uprošení, pod titulem narození ro-

diky boží p. iMarie w kostele sw. Benedikta

kanownika praemonslr. pí kolleji sw. Norberta

w Starém m. Pražském založené a wyzdwižené

1641, w Praze (s modlitbami).

1126. Hora zlatá Seraíinská aneb naueni

spolubratrw a sester arcibr.ilrstwa sw. Frant.,
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w nmž se odpustky, regule, dowolení a mod-
litby obsahují atd. Dedik. u. p. Ann Marii s\v.

paní z Wencelíku a Ann Karlowé z Swarowa
— od konwentii Jindr. Hradeckého. W Praze

w inipr. akadem. w 8. 1G4G^ ilem 16G0 u

Urb. Goliáše w 8.

1127. Ustanowení nowého bratrslwa podti-

tulem 3Iarie wšech wrných umrlých a umíra-

jících milosrdné patrony, které pi nowém obrazu

Marie bolestné matky w Prešpurce s oblíbením

a scliwálením Ferd. II (IH?) nejdfist. p. Ji.

Lippai arcibiskup Ostehomský založiti ráil 1646.

W Praze w impr. akad. 1647 w 12. sir, 45.

1128. Generální a •všeobecni regule a pra-

vidla bratrstwa nejsvv. rodiky boží Marie panny

z Hory Karmelu, k užitku bratrstwa sw. Ška-

pulíe (LEONARD KOMÍNEK). W Praze u

Urbana Goliášej 1654 w 8.

1129. Owoce z rží nejswtjšího arcibra-

trstwa sw. ržence blahoslawené panenky a

orodownice híšníkw Marie, wydané od TOM.
XIGRINA, rádu sw. Dominika, kazatele u sw.

Jiljí. W Praze u Urb. Goliáše w 8. 1672 str.

636, též u Wácsl. Helma w 8. 1710 str.

632 regist.

1130. Pole aurodné Serafinského wzdlání

atd. aneb nauení spolubratrw a sester arci-

bralrstwa Serafinského otce sw. Františka, w
nmž o bullích papežských, o založení a sta-

rožitnosti poswátného pásku wyznamenání téhož

regulích a odpustcích, též hodinky o Seraíin-

ském otci, modlitby, litanie i písn atd. (u sw.

•lakuba w Praze). Wyt. w Praze u J. ernocha
1674 w 12. stránek 174.

1131. Záe nowá jména Mariánského na Avrchu

Chlumku wzešlá , aneb weleslawné bralrstwo

nejsw. rodiky boží pod titulem jejího pesw.
narozeni, pi jejím zázraném obrazu wyzdwi-
žené (s modlilbami). W Praze u Dan. Michulka

w 12. 1676 5 archu.

1132. Obyejowé eské kongregací w Star.

m. Pražském pod titulem panny Marie we 4.

b. r. a m.

1133. Zpráwa krátká o slaw. bratrstwa s.

VVoršily w 12. 1679.

1134. OÍTicium B. V. Mariae, aneb hodinky

blahoslawené panny Marie na spsob ádu kar-

melitánského, wšem panm bratrm a p. sestrám

arcibratrstwa sw. Skapulíc nejswtjší rodiky

boží z hory Karmelu k užitku wy tištné w 16.

W Praze u Ji. ernocha I. p. mimo piedmlu-

wu 140 stránek.

1135. Bratrská ržika obsahující w sob
poátek zwelebení odpuslk, modlitby a písniky

arcibratrstwa sw. ržence. (Po druhé), W Praze

u Ji. Labauna, 1691 w 8.

1136. Kniha ádu bratrstwa a eholy kru
lilcrackého msta Žebráka 1695. Bkp. we. bibl.

1137. Autoišt k trnácti s. s. pomocníkm,
aneb: Pobožné bralrstwo pod titulem Jesu, Ma-
riae, Joseph. U Labauna 1703 w 8.

1138. JAKUBA JANA LENKA Pro-

pugnacuhim aneb bratrstwa Mariánského a Swa-
towácslawského w Staré Plzní bašty zbrojné.

W Praze u H. Fr. Rosenmúllera w 8. 1706.

1139. Skapulíského bratrstwa poznamenáni
wšech swátkúw, u J. K. Hraby we 4. bez roku.

1140. Rytístwo kižowé aneb weleslawné
bralrstwo pod titulem sw. Kíže I. p. 1722.
W Litomyšli w nowém kost. škol pobožných.,
mocí papežskau i arcibiskupskau wyzdwižené a

polwrzené. W Litomyšli u Jana Kamenického
w 8. str. 218 (prawidla toho bratrslwa, mod-
litby atd.)

1141. JI. JANA LIBERTINA Trojí pra-

men, t. j. arcibratrslwo nejsvv. Trojice od wy-
swobozowání zajatých kesan w 12. \V Praze

1723 u K. J. Hraby, též 1738 w 12.

1142. Krátký wýtah arcibratrstwa ernoko-
ženého pásku sw. matky Moniky, kteréžto . .

w ádu w. p. Augustiniánu . . paustewník w
Brn u sw. Tomáše . . jest slawn uwedené. W
Brn u Jak. 3Iax. Swobody, 1724 w 8. ilem

w Praze u J. Wácsl. Helma bez r. w 8. (na

mnohých místech uwedeno bylo).

1143. Wýtah welikých milostí., bralrstwo

sw. Moniky. W Brn u Jak. Swobody, 1724
w 8. (Snad jedno s pedešlým).

1144. Knížka bratrstwa, obsahující w sob
regule bratrstwa na Hradanech w Loret. W
Praze u Leop. Kamenického w 12, 1734 (II.

wydání).

1145. Pokojné žiwobytí a šastná smrt, nebo

nábožný záwazek asného a wného dobrého

jména t. j. nábožné bralrstwo . . sw. Jana Nep.

které . . w Lilni , starožitném chrámu p. sw.

apoštolu Petra a Pawla 24 erwence 1735

uwedeno jest. W Praze u W. Suchýho w 8.

1146. Králka zpráwa o bratrstwu obojího

pohlawí za obdržení dobré smrti pod lit. p. n.

J. Kr. a blahosl. p. j\Iarie w chrám Jiínském

1737. W impr. akad. w 12. A — 3. (s mod-
lilbami).

1147. Stý a sw. rok weleslaw. bratrstwa

eského pod titulem na nebewzetí nejswtjší
rodiky boží Marie p. W Praze n Norberta

Fického, 1737 w 12. str. 124. (We. bibl.

XVll. F. 238).

1148. Welesl, bralrstwo eské nejsw. rodiky
boží Marie p. pod titul, arcbangelského zw-
stowáuí w koU. tow. J. w Král. Hradci , . p.

sodálm mariánským . . požehnání . . peje, Josf
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poiwání k slawnosti nu 25 Bezna 1738 1

list íirchowý.

1 Ni). Poil nlvlorem .1. li. exc. wys. nr07..

p. l-r. Karla Lihšlinský , hrab. z Kolo« rat .

.

poznamenání w p. usnnlýcli p. sodálw welt-sl.

bralrslwa ieskelio r. 1737 až do 22 Února

1738 1 list fol. Jiné pod rektorem hrab. Fr.

Norb. z Traulmansdorfu na r. 1739 — 40 fol.

1 list. Též 17(52 —8 fol. 1 list.

1150. Wel. bratrstvo,. Marie p. pod lit.

nunebewzli pi koll. t. J. >v Jiíin (^zwe k

slawnosti) 1740 fol. 1 list.

1151. Lékarslwi duhowní aneb králka zprá-

vu regule bralrstwa Apolonského. ^^ Praze

u Jo. Kaudelkow wdowy w 12. 174G.

1 152. Lodiíka Mariánská, hojné zboži k užitku

bralrslwa s. Škapnlie nesanci. W Holonianci

1751 w 12. anhy 3. též 17(52 w 12. taniz.

1153. iBrulrsltco tr ISoiré PaveJ. Exemplá

bez titule. Následuje registík. pak nauíeni, že

ponewadž w témž mést ,Nowé Páce posawad

žádného bratrslwa nebylo, I. p. 1752 tato knížka

^í-«a swllo wydáua byla, w které vyzdwižení

tohoto bratrstwa atd. obšírn se dokazuje. Pak

následuje: Milosti a nadání a odpustky tomuto

bratrstwu od stolice apoštolské od Benedikta

\IV udlené. Potom pobožnosti téhož bratrst>va.

Wýlah odpustkuw atd. Na to díl I. poeíná s

po/.drawením angelským w 8. str. 274.

1 154. Welesla>vné arcibratrstwo welikého di-

wolworce a muedlníka božího s. Jana Nep.

w hlawním kostele sw. Wíta- založené 16 Máje

1758. \V Praze u Frant. K. Hladkýho, 1758 fol.

1155. Krátká zpráwa starobylého, milosti

plného arcibralrslwa nejsw. ríižence Ježíše a

Marie , kdežto jeho píiwod milosti a od-

pustky od cirkwe svv. propjené též nkteré .

.

pisné . . se obsahují. W Praze u J. K. Hraby

bez r. w 8. str. 98 (1760?) (We. bibl. F.

187).

1150. Pomoc umírajících aneb weleslawné

!)ratr.'it\vo s. Marie — pio obdržení šfaslné smrti

w kapli w mslys Hrocliowé Teynici fpolwrz.

1725). Pod ochríiiiau opata Hradišlskélio blíž

Olomauc. A— K. W Litomyšli Anton. Kameni-

cký, 1764 w 8.

1157. Wel. arcibralrstwo blah. p. Marie od

potšení w chrámu p. ád paustewník sw.

olte Aug'uslina a sw. Kateiny w Now. m. Praž-

>kém (Zwe k slawnosli na 4 Zái 1768).

p) Swalé obrazí/, oslatkij. zdz-rakij.

115b Pobožná knížka o blahoslawené pann
Marii a o diwích. kteréž se dji ped jejím

obrazem w Staré Bnleslawi. VV Prjize 1629
>v 8. u Pawia Sessia A — O. Spisovatel jest

KA.ŠPAR ARSRMIS z RADIUTSV Z léto

tem z okna shozeným pánm pipsané knif.ky

wzal Balbin pedmt swé historie Boleslavské

lat. sepsané (1673), W Mus. 532 rkp. Balb.

epitome aneb Boleslavská historie esky.

1159. Hodinky a nkteré pobožné modlitby

k rodice boží. w jejím nejstarším obrazu Sta-

roboleslavském. Bkp. ve. bibl. (bez roku).

1160. JIKÍilO FERA a) Horacia Turse-

lina sláva nejswtéjší domu Lnuretanského , z

lat. W Praze 1630 v 8. str. 184. (We. bibl.

F. 196).

b) Trn milosti Mariánské. W Praze 1640.

(•) O španielském kíži, 1641 w 12.

d) Zázraky p. Marie Svatoborské. W Praze

v 12.

e) Pauf nejsv. panny Marie k boží krvi

v Neukirchu v Bavoích. W Praze w 12. 1641.

f) De veritate et praestantia reliquíarum eccl.

Metropolitanae, cum anno 1645 Pragam fuissenl

delatae (esky?)

1161. Spis o pedivné vci, která se stala

s jednau duší v Prešporku, v jakým spsobu
se ona od 24 dne msíce ("ervence roku 1641

až do 29 dne msíce ervna roku 1642 z

oistce ukazovala jedné pann rozmlauvajíce

s ní, a pomoc žádajíce, i jak vysvobozena jest,

Wytažený z písažních svdkv a actis publi-

cis. které jsú pi velebné kapitole Prešpurské,

vyhlášení z moci a rozkazu osvíceného pána.

pana Jiíka Lippai, arcibiskupa Ostihomského,

peložený z latinského jazyku na slovenský v

Bojnícách , vytlaeny spolu s dennicí, to jest

s vysvtlením deset lánków víry katolické,

tohoto asu nejpotebnjších. W mst Prešpor-

ském léta pán 1643 in 4.

I*auze 46 stran až k dcsálé kapitole , ostatek

chyltí. Na druhé stran titulu jest devorytina, a

v knize ješt ti ryliny, pedslavujíeí ruku ducha,

který se zjevil, matku boží bolestnau, a pána Je-
žíše hrislíi. Exemplá v univers, knihovn ve
I vov.

1162. Zpráva historická o všelijakých po-

svátních reliípiiis Karlo-eských, nkdy na Karl-

šlein zachovaných ve 4. 1645.

1163. JIR. STKXÍÍELIA S. J. výtah re-

liquií panny Marie. W Praze v impr. akad.

I(i45 ve 4.

1164. Poznamenáni mnicha sv. Augustina

o píhod I. 1651 s. a. in 4. lat. et bolí. Rkp.

ve. bibl. XI. E. 12. fol. 38—43.
1165. Knížka o rozliných vcech a zá-

zracích božích, kteréž se staly pi mst Ho-

lešov i okolo Holešova. (Kronika od r, 1613

— 1650 dosti obšírná. Píivodní rkp. v mus.

Morav, opis u p. Boka.)

1 166. Succurre miscris, I. J. historie o svaté

lide v Cecliát li. spolu se spfi.soheni putováni
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na s\v. Horu, od Jiího Konstance. W Praze

1652 w 12.

1167. Swaloliorská panna Hlaria w Cecháoli

nad Píbramí autoišl. W Praze w Seniin. sw.

^orberta w 12. 1655.

1168. FRANT. DAX. DOLEŽALA Vra
effigies, totiž : Prawý kontrfekt králowny ne-

beské . . Item zázrakowé pi nešporním obrazu

jejim w kostele sw. Jakuba na Star. m. Praž-

ském. W Praze u Urbana Goliáše, 1656 \v 8.

1169. Zpráwa o Avelikem triumfu ku pocti-

wosti sw. Františka Xaveria w mst Neapolis

držaném. W Praze 1658 w 8.

1170. Rok Mariánský wšeni p. sodálm ped-

nesený, sebraný z kalendáflw Balinghen, Majer,

Colveneria atd. W Praze w koUeji , 1661 w
12. sir. 70.

(Na každý den njaká zpráwa o p. Marii, neb

zázrak).

1171. Audoli Ktinské. W Litomyšli 1665

w 12. Porow. num. 952.

1172. Pepodiwná matka swatohorská Maria

w zázracích a milostech swých na Hoi-e swaté

uad Píbramí., se stkwjící. W Litomyšli 1666

w 8. u J. Arnolta. Z Balbínowy lat. peloženo

od Jesuity MATJE ŠTEYERA.
1173. Historie o Hoe Oliwetské na 3Ioraw

bliže Šternberk. \\ Praze 1666 w 12. od

MATJE TANNERA.
1174. JIND. WÁCSL. ZYVVALDY Ce-

lenská w Štyrsku zahrada, to jest najswtjší

panna Maria Celenská, nemocným a w auzko-

stech postaweným jisté autocist, W Praze w
impr. ak. w 12. 1667 str. 279.

1175. Oerwená sedmera Tebanská Mariánská

rrtže bratrstwa panny Marie bolestné. W Praze

1667 w 8.

1 1 76. JA\A IGN. DLAUHOWESKÉHO
a) Ager benediclionis a zwlášt Zdorosla-

wícek mimo písn a modlitby též obsaiiuje:

Dokonalejší zpráwu o zázraném obraze Mar.

l»anny Staroboleslawské (1670) str. 240.

b) Podiwin s Pibislawau, to jest wypsání

wšech reliquií hlawního kostela Pražskélio. W
Praze J. Arn. z Dobroslawína, 1673 1 arch.

Jest jen pedmluwa k následující

:

c) Swatých tl ostatkw reliquií swátosti,

které w kostele hlawním sw. Wíta . . se cho-

wají, registík . . od Tom. Pšiny z Cechorodu

spoádané, na esko pel. skrze Jana. Ign. Dlau-

howeského. W Praze u J. Arn. z Dobroslawína,

1673 w 8. A — D. Jest historické popsání

ostalkiiAr.

d) O pann Marii Teynické, 1678.

e) Historie blahoslawené panny Marie Kla-

towské, s písnmi. W Praze 1690.

f) Strom žiwola u prosted ráje ceskéiio

králowstwí, ukižowany p. a s. w . . zázraném

obrazu w Staré Boleslawi . . W Praze u Ji,

Labauna, 1690 w 12. A — C.

1177. Krátké sepsání milostí a dobrodiní

dosáhnutých skrze pobožnau a swatau modlitbu

stelní. Z wlaského pel. W Praze 1672 w 12,

1178. MICHALA KRUZIUSA Pobožné

wítání, rozmlauwání, processí k hrobu swatého

Wácslawa. W Praze u Ji. ernocha, 1678.

1179. llwzda ranní aneb zázraný obraz

blahoslawené p. Marie na boe Kulmu w Lo-

ketském kraji, z nm. peložená. W Praze u

Dan. Michálka^ 1678 w 12.

1180. De miraculis ad fontem s. Wenceslai

in Bavaria, od FRID, BRIDELA z nm. W
Praze w 12.

1181. Swatá cesta z Prahy do Staré Bole-

slawi k pann Marii (latinská, eská a nmecká)
\v 8. Nákladem dd. sw. Wácsl. íeská, 1679.
1692.

1182. Krátký wýtah aneb poznamenání wšecli

powinných skutkíiw , rozliných odpustkíiw a

milostí , které pod jménem . . nejsw. Trojice .

.

w kosteleku , . blíž eskélio Dubu založenému

bratrstwu . , udlené byly, 1680, W Praze u

K. F. Roseumiillera w 12, listiíi 20 (s modlitbami).

1183. Jlons pietatis , to jest dwodné po-

psání swaté a milostmi mnohými se stkwaucí

Marie Hory, W Holomauci 1680 w 8. od

NORB. ŽELECKÉHO z POENIG, opata

Hradištskélio,

1184. Mons praemonstralus neb pedukázaná

Hora, t. j. prawdiwé a dokonalé sepsání sw.

Hory, klerau p. 3Iaria . . w markrabstwí mo-
rawském, panslwí kláštera praem. míli od Ho-
lomauce sob wywoliia. W Holora. u J. J.

Kiliána 1680 w 8. s obrázky ded, Fr. Kar.

Libšteinském hr. z Kolowrat heitman M. M. \\

Hradci Král. u W. J. Tybelly, 1732 w 8. od

Norb. Želeck. atd.

1185. Area foederis, archa limluwy aneb

zpráwa o obraze matky boží u sw. Tomáše

w Brn. W Litomyšli 1686 w 8. (obsahuje

zpráwu a modlitby). Z nmeckého Alphonsi

Arboret Glatz 1684 peloženo.

1 186. Poslaupení zázraného obrazu blaho-

slawené panny Marie kastelu Klatowskému I.

1685. In fine : Haec copia desumta e.v libro

transactionum civitatis Klattoviensis fol. 293 - -

294 s. a. (saec. XVIll) we 4. Rkp. we. bibl.

XI. D. 14. fol. 68,

1187. Obrácení zázrané jednoho Turka na

kesfanskau wiru, kteréž se s pomocí diwo-
tworce sw. Františka Xaweria stalo w ím
w nowém žalái 19 dne Listop. 1687. bez

místa a tisk. we 4. listy 2.

1188. JiXD. LABE a) Hájek swaly mi-

lostí boží a welikými dobrodiními p. Mane



3'^0 ODDLENÍ V. 1G20— 1771.

krásn se zolenající, aneb historie Lauretanská

|i. Miirie \v swalin lose dw míle od Prahy

lii Biliiii lloraii Icžiiiii, sebraná a w dwoji díl

UNvcdiiá, M" Praze ii Ji. Labanna w wel. kolloji

1(590 w 12.

6) Historie o tech swatých obrazich, totiž:

likižowaneho p. Jei. Krista, a dwojnásobneho

j>anny Marie . . kteí w chrámu Bechyíiském u

IVanliškánu jsau wystaweny (roku ?) Po druhé

uowými diwnými píbhy roznuiožená a wy-
daná , av Praze u J. Karla Ilraby, 174G \v 8.

str. 40tí a 2 listy. Špatná eština.

1189. Ržika bratrská., odpustky bratrslwa

s«. ržence, w Praze u Ji. Labauna 1691 w 12.

1190. Smutné píhody, aneb welmi užitené

jednáni o sw. zpo\vdi. w Praze 1092 w 12.

.)sau to hristophori de Vega casus tragici, pe-
loženi skrze J. KLEKLAli.A.

1191. Prohlednutí pán, dobrým k potšení,

zlým k pestrašení, >všem k spasitedlné wýstraze

slaužíci. aneb jistá zpráwa o dewném obrazu

bužího uinueni, který w chrám sw. Wácslawa

w Staré Roleslawi 1. p. 1G89 za sedm dní po-

rad, totiž od 2 Oerwence až do 8. t. m. \v

|)rítomno>ti množstwí lidu a rozlinými asy
widín jest nkdy na twái se mniti , nkdy
jedno, a nkdy ob oi otwírati a zawírati,

ponejprw na swtlo wydauá 1. p. 1692, nyní

zase tištna, w Praze u Wolfg. Wickharta, ar-

cibiskupského a J. Milosti p. p. stawftw král.

eského impressora 1723.

1192. Mart. Kochema Knížka odpustkinv,

\v kteréžto zetedln se wyswtluje, co jsau

odpustky
,

jak užitené ald. s wypsáním milo-

sliwého léta, z nm. pel. w Praze u Jos. Ant.

.Šylharta, 1093, 1098 w 12.

1193. Kížek požehnaný sw. otce a patri-

archy Benedikta, aneb wypsání o puwodu, wý-
kladu, moci a ctnosti a užíwání jeho, s mod-
litbami za šTastnau smrt, w Praze u Sam, Be-

riiigera, 1094 w 12.

1194. Piklad erstwý a jistý o jistém za-

twrdílém w híších lovvku, a nesmírném nad

nim milosrdenslwí božím , w Praze w impr.

arcib, skrze Ji. Sam. Beringera, 1698 we 4.

1 arch,

119.'). Jiskra sláwy Swatoprokopské w vve-

liké pustin íceniu kláštera Sázawského pes
dw st let skrytá, nejprw w I. 1002, pak

1089 w eské ei na jewo se wyskytla. Nyní

pak w Praze u W. J, Koniáše w 8, 1099,
Il9w. Poznamenáni zá/.rakuw konaných w

kláštee u sw, Prokopa nad Sázawau s zá-

/ranni a starožitným obrazem sw, Prokopa
opata strany uzdríiwcni pobožnýcli ctilelw té-

liož swalcho a mnohých milostí oÍKlržené s. a.

(saec. XVII el XVIll) in 4. Hkp. we. bibl.

II. E. 5.

1197. Bachel w Bame oplakáwajicí syny swé
a nebo : Zázraný obraz bolestné p. Marie w
chrámu nejsw. kíže wtšiho w St, m. Pr. ku

poct pedslawený, w Praze u Petra Ant. Ben-
neka, 1704 w 8.

1198. Wilíina Knmpenherka S. J. obrowišt
3Iarianského Atlanta, swt celý Mariánský w je-

dné knížce nesaucího, t. j knížka o obzwlášt-

nich Mariánských obrazich od AXT. FROZIXA
PLZE\SKEiI() peložených. Desítka prwní,

w Praze u J. Labanna, 1704 w 8,

1199. BÍLOWSKÝ JOS. Pulowání.. ná-

božné k sw. Cyrillowi a Strachol , w Holom,

1709 w 8.

1200. Kalendá pobožný na celý rok k we-
leb. oltání swátosti, lat. od Gab. Hereuosi S.

J. a skrze JA\A 8PÉWÁC'KA t. J. w est.

uwedený 1712 (bez místa). Na každý den je-

den zázrak z legend o weleb. swátosti, s krát-

kým pouením, na zad modlitby.

1201. Obzwláštni odpustky, kteí z píiny
1. 1712 22 Máje w Bim stalého slow. swato-

prohlášení blahoslaweného Piusa pátého . . roz-

dáwány býti miížau , 1 list na archu s obráz-

kem Pia V (1713) (we. bibl. A. 73).

1202. Ostrow, poswátné místo w echách
na panstwí . . . Zbirowském . . zázraným obra-

zem též tlem sw. panny a .muedlnice Dobro-
tiwé.. weleslawné, w Píbrami u Joach. Frant.

Prachynusa w 12. 1712, w Praze 1750 w 8.

u F. A. Ilóchenbergra str. 48.

1203. JANA KRAUSE S. J. nigra sed

formosa ! (erná ale sliná) libellus de thauma-

turgia Jiinensi B. V. Prag. 1713 w 12. (též

lat. a nm.)
1204. Silná obrana msta Pelhimowa Maria

panna bolestná, od JlR. FERD. SMUTNÉHO,
dk. Pelh. w Praze u K, Fr. Rosenmiillera we
4. 1714.

1205. Stráž a poklad král. msta Pražského

ano celého králowstwí eského, t. j. krátká

zpráwa o tlecli, hnátech a jiných poswálných

ostatcích tch sw. ddicúw a patronuw, jenž

w Praze w hlawnim s. Wíta kostele na hrad
sw. Wácslawa odpoíwají , w Praze u Wolfg.

Wickharta, 1714 w 8.

1206. ADALB. EREMIÁŠE a) Blahosla-

wená p. Maria Cellenská w tch milostech, které

.. od 1370 až do 1045.. prokázali ráila,

wyt. u Barbory Fr. Beringrowé w 8. 1715.

Item w Trnaw 1720 we 4.

b) Diwolwornice nebeská, blalioslawcná j)anna

Maria Cellenská, w miioslctíi od 1. 1045 až

do I. 1000 prokázaných. W Praze 1715 w 8.

w Trnaw 1720 we 4. ti díly.
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1207. Karla ehoe Rosignioli a) Zázra-

kowé boží w swalých jeho, z jejich žiwol
wylažeiii, z wlask. na nm. z nm. na esko,

300 we tech dílech we 4. I. 1718 prwní

sto, II. 1720 druhé sto, III. 1723 tetí sto.

Nákladem dd. sw. Wácsl.

b) Zázrakowé boží o nejswljší swátoslí

oltání. Nákladem dd. sw. Wácsl.

1208. Do Hájku swatého wdce cesty, w
Praze 1718 w 8.

1209. Prut Jessejský w prosted zem e-
ské w Staré Boleslawi wyrostlý a hojným kw-
tem líbezné wfin po wší zemi wonícím roz-

kwtlý, neb nejstarožitnjšího obrazu zázraného

nejswljší Jlarie panny Staroboleslawské pfiwod

a sláwa . . . prací knze JAIVA WÁCSL.
STAIDLA z GREIFENWEHRU AA. LL.

et Phil. magistra, písma sw. bakaláe a na ten

as kaplana Slaro-Boleslawského, w Praze u Ji.

Labauna 1718.

1210. Cesta swatá z Prahy do Staré Bole-

slawi [exempl. u p. Boka b. r. a m.]

1211. PETRŽILKA JOH. Druhý šart neb

twrtá ástka peníze na weyplat duší kesf.

z žaláe oistcowého, w Praze 1721 w 8.

1212. Dokonalost sláwy, kterau bh wše-

mohaucí sw. Jana Nepomuckého . . jak na nebi

tak na zemi oslawiti ráil, pi weliké oné slaw-

nosti , kdežto jemu po weejném sw. ímské
církwe potwrzení pináležející s. s. nebešfanm

cest ponejprw prokazowána byla (4 Cerwence),

w Praze 1721 u Wolfganga Wickharla fol.

listu 14.

Popisuje tu slawnost a ozdobení chrámu s. Wíta
na ten as.

1213. Wypsání tc w hlawním kostele na

hradu Pražském strany slawného 19 Bezna 1729
w ím wykonaného swatoeeni sw. Jana Ne-
pomuckého, dne 9 íjna a pes celý octav . .

u sw. Wíta držané slawnosti, a nákladného . .

wítzoslawného lešení, w Praze u K. Fr. Ro-

senmiillera listu 27 we 4. (1729).

1214. Nejswtjšího w Kristu otce a pána

našeho papeže Benedikta XIII uslanowení, w
kterém blahoslawený Jan Nepomucký w ím
I. 1729 w poet sw. Krista muedlník se

wnáší fol. 7 list, w Praze w arcib. impressí.

1215. Agnus Dei, jako wosk bílý beránek

boží skrze panenské., oiodowání w neplodném

rodiw wku nebeským bleskem oswícený a

na Zelené Hoe na swtlo daný., sw. Jan Ne-

pomucký atd. W Praze u sw. Klímenta (1729)

fol. list 13 s 4 obrazy.

Jest to popis wítzného oblauku a lešení ped
kost. sw. Wíta w Praze pi wyhlášení sw. Jana

Nep. za swatého.

1216. Trojístrané lešení sláwy trojnásob-

niho wnce bobkowého.. kterým si. muedlník

Jan z Nepomuku., korunowaný atd. 1730, w
Litomicích u Fr. Skrodiowského 2 listy we 4.

Jest wyswllení wystawenélio lešení statuí sw.
Jana. Norberta a Jucunda, w Doxanech 16 Julii 1730.

1217. Wzácnost a wážnost audolí Roow-
ského, chrámem podiwn založeným, obrazem

blah. p. Marie milostiwým kamenem, hrobowním
rodu Kolowratskému weystražným oslaweného,

1731 w Praze w 8.

1218. Odražená záe z nejswljší rodiky
boží 31arie panny . . a její mnohými zázraky

oswícený obraz., na sw. Hoe., skrze wítzné
stawení w spolenosti kunstowných ohiiúw . .

w srdci msta a rynku 22 Oerwna 1732. Wy-
lišt. w Píbrami u Anežky Pileciusowé, skrzei^

faktora Petra Hilgartnera, 1732 fol. (Popsání

slawnosti).

1219. Krátké wypsání o nalezení a stoletní

slawnosti a slawnéni korunowání zázraného
obrazu M. p. na sw. praemonstratenské Hoe
blíž Holomauc, w Hradci Král. u W. J. Tybelly,

1733 w 8.

1320. Starobylost obnowená, t. j. starodáwní

pobožnost k sw. arciotci Benediktu , w Praze

u W. Suchého w 12. 1735.

1221. Nebeský léka Kristus Ježíš w zá-

zraném a milosti plném obraze swém w ko-

stele farním nanebewzetí nejsw. rodiky boží

Marie panny w král. wnném a krajském mst
Chrudimi se stkwjící a rozliné milosti žáda-

jícím sebe udlující. Z nichžto nkteré w krát-

kosti w pítomné knížce na swtlo se wydá-
wají wšem wrným ku potšení skrze W. B. P.

[WÁCSLAWA BALTHASARA PETRŽIL-
KU] Phil. et Med. doct. Wytištna w Hradci

Králowé nad Labem u Wácsl. Jana Tybelly,

1735 w 8. Ddic. Norbertowi Umlauf, o[ialu

Hradišlskému w m. mor. Prwé ded. Benedik-

towi Kónischowi, opatu tamž. Díl II. Nkteré

pobožnosti s hodinkami, 180 stran (u p. Bo.)

1222. Krátká zpráwa o sw. erném škapu-

líi a rženci sedmi bolestí Marie panny z wlaské

ei 1736 peloženo, w Praze u llrabowých

ddic w 8.

1223. Gerarda Petschachera Blahoslawena

panna Cellenská nesíslnými zázraky a newy-
wažitedlnýnii milostmi bez pestání se stkwaucí,

z lat. pel. od jVORB. MATIIEIDESA z ZÁ-
WBTIC, w Praze u Jana Julia Jeábka, 1738
we 4. (u Boka 1737).

1224. Bl. p. Maria Ktinská , mezi horami

w blesku nebeském wyjewená. JACOB. TIEHAV
ord. praemon. Zabrtoviccnsis, w Litomyšli 1738
w 12.

1225. Prwní wk rodiky boží Rušanské,

neb kronika zpráwa o poátku dní atd. Ru-
šanskélio obrazu iMarie matky boží , w Praze

1743 we 4. od JOSEFA LAURIE, w Hr.

21
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Král. 1743 we 4. Tu historii týž Lauric tliwe

(r. 1741) lat. wydal.

1220. Poznamenání zázrakinv a milosti ko-

naných w khišlce canon. rcg. laleran. na Kar-

lowé k obrazu nejs>v. panny Marie od I. 1719

do 1743, fol. Rkp. we. bibl. II. B. 11.

1227. Devolio elc. Dikocinná pobožnost kl.

Sedleckého, w Kutné' Hoe 1743.

122S. Lékastwí duchowni proti bolesti zu-

bw w no>VL' wynalezenc, neb krátká zpráwa,

regule a odpustky >velesla>vného bratrstwa Swa-

toapullonského ke cli sw. Apollonie, >>• Praze

u Johanny Kaudelkowé, 1746 av 8.

P
1220. PITER BOXAVEXTURA. Hlas na

wýsosti, naíkání, žalosti a pláíe Hachel plaici

synw swých. Kniha bratrská bmtrstwa bolestné

matky panny Marie na >výsosti hory Kahvarské

stojící u Benediktinúw, w Polici 1592 zaa-
tého. Sepsaná od jednoho knéze (B. P.) iádu

(Bened. kl. Bewn.) W Hradci u J. Tybelly,

174S w 8.

1230. Emerica a s. Slephuno Carmel. Praž-

ské •weliké a malé, t. j. Avýlah príbéhfiw . . w
milostech •welikého , z Avosku obrazu malého

Jezulálka u Karmelilan , >v Praze u K. Hlad-

kého, 1749 w 8.

1231. Hodinky ke cti a chwále svv. Nor-

berta, w Praze u Fr. K. Hladkého w 8. 1749.

1232. Krátká zpráwa o zázracich a obrazu

neb statui nejsw. panny Marie, který w Kory-

anech bliž Hradišt w Moraw z Uher pene-

sený pobožné se clí. (z lat.) w Brn u dd.
Swobodowých, 1752 w 12.

1233. Hwzda milosti, zitedlnice k bí-ehu

uejšfaslnjší wnosli w now wzešlá pod jmé-
nem a ochranau sw. Benedikta, w Praze 1754
w 12. sir. 143.

1234. Radostná cesta w lomto plaítiwém

audoií, to jest: každodenní pobožnost putujícího

k zázraným obrazm, toližto do Marie Cell,

k nerozdílné trojici boží na Soutagberk, a k

bolestné Marii pann Tafcrlské , kterážto po-

božnost w mst Ewanickém w markrabslwí

morawském wyzdwižena r. 1753, nyní pak zase

wšem horiiwým poutníkm eským a moraw-
ským na swllo wydauá. S dowolením c. k.

ccnsury w 8. bez roku. (Na druhé stran jcsl

ccnsura : Decretum io curia episcopali Olomucii

dic 2 Apr. 1756, w Lilom. 1781 w 8. sir.

264, w Brn 1803, 1604, w Jihlawi b. r.

w 8. sir. 283.

123.'S. Ke hoící nezhoelý. t. j. krátký wý-
tuh p«i('iwnélio nalezení a w ohni zachowání
obrazu p. a matky boží na Wranow. [Násle-
duji : Regule bralrstwa a modlitby), w Brn,
1758 w 8. Eman. Swoboda 100 str. (u Boka).

1236 >>'erejná památka zázraného uzdra-

wení s pomocí diwotworného Indiánského apo-

štola sw. Frant. Xaweriusa uinného w Sicílii

r. 1762 7 Ledna (bez místa a roku) we 4.

listy 4 (z lat.)

1237. Lékastwí duchowní proti bolesti zub,
neb krátká zpráwa, regule a odpustky wele-

slawného bratrstwa sw. Apollinarského, w Praze

1772 w 12. 17„ archu.

1238. Maria matka umírajících. Píklady lch,

kteí p. Marii pobožn etice, šfastn z swla
wyšli, w Praze w impr. akad. w 12. bez roku.

q) Ziwoty.

a) Krista,

1239. Krista pána a panny Marie žiwotowé,

též nejobzwláštnjšich swalých , w Praze fol.

1625.

1240. Žiwol pána našeho Jezu Krista, když

pro lidské pokolení na swt pracowal, weli-

kými božskými skutky oslawený, 1630 w 12.
*

1241. J. A. KOMENSKÉHO Historie o

umuení a smrti
,
pohbu i wzkíšeni p. J. Kr.

ze 4 ewangelist sebraná a w jistý poádek
uwedená, w Lesn 1631 w 12. w Amstero-

dame 1663 w 12. w Berlín u Karla Frid.

Rellstabaj 1757 w 12. yv Praze u Jeábka.

1832 w 12. sir. 116 pod názwem : Srownání

a w poádek uwedeni ty ewangelist, wypi-

sujících utrpení pán w XV rozwržení a toliko

powyuujících a k horliwé pobožnosti wzbu-

zujících modliteb, které po ástce na wšechny

stedy a pátky postní k pobožnému rozjímání

neb na niísl kížowé cesty užíwali se mohau.

1242. Zrost a prospch 12letého w chrám
Jerusalemském uitele J. Kr. W Praze u Jana

Arnolta z Dobroslawína, 1672 w 8. od JANA
HYNKA DLAUHOW ESKÉHO.

1243. Žiwot pána a spasitele našeho J. Kr.

též peblahoslawené panny a matky jeho Marie,

podlé sepsání sw. Bonawentury, skrze Adama
Walošera, a z nm. pel. 1603 skrze jednoho

patera S. J. Wydán nákladem p. Krištola Cha-

nowského S. J. 1625. Tišt. 1647, w Praze

akad. w 8. — též 1754 w 8, w Praze u sw.

Klimenta skrze J. Kašp. Muxie , 1689, 1693,

1748 w 8.

1244. Martina z Kochem : Weliký žiwot p.

a spasitele našeho Kr. J. a jeho nejsw. a nej-

milejší matky 3Iaric p. z nm. pel. od EDEL-
BERTA kapucína, w Praze n sw. Klimenta,

1698, 1729, 1759 wždy we 4.

1245. yVil/ielina Stiiiiihvrsla s. J. Boha ne-

smrtcdlného w tle smrtedlném trpícího historie

mrawnýni nauením v yswtlená , w Praze w
kolleji, 1708 w 8.

1246. Žiwolné predstaweni Ježíše Krista s

pipojením andolí Josafut. w Klí'dsku 1710 w 8.
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^) Swatých a nábožných lidí.

1247. Krátký wýklad wýprawy a slawné

processí z kostela sw. Jakuba St. in. Praž. a

s\v. Tomáše Menšího niésta do kostela Salvá-

tora s. J. na památku weselé kanonisací sw.

Frant. Xaweria 19 ervvna držená, 1G22 u

Slep. Bíliny we 4.

1248. JAKUB BESKOWSKÝ poal pekládati z

lat. Wawiince Siiria žiwoty swatých, ale umel
(1624) nad tau prací. (Pelcel Jesuiten).

1249. Wawiince Suria Vitae sanctorum, t.

j. žiwotowe', skutkowé a mucedlnictwí tež i

zázraky swatých a swetíc božích, na každý den

celého roku rozwržené. Pel. od ALBRECHTA
CUÁNOWSKÉHO, w Praze, 1G25 fol. též

w Praze 1696 we 4. dwa díly.

1250. Humilis Segali nowé poselstwí, kte-

réžto zwstuje celému swlu hodnosti, wzne-

šeué ctnosti a wysoké privilegia, nimižto wše-

mohaucí bh swau nejmilejší rodiku pannu

Marii obohatiti ráil, Z wlaštiny pel. od SAM.
GREIFENFELSA z PILSENBIJRKU , w
Praze u Pawla Sessia, 1625 w 8. str. 848.

1251. K. Štép. Olomuanského Tabita Jop-

penská, uedlnice pán, 1627. (Index).

1252. JANA SIXTA zLERCHEXFELSU
a) Žiwot s. Norberta arciotce praemonstra-

tenského, w Litomicích, 1627 we 4. A— Lij.

Od M. J. S. A. L. (Sixta z Lerchenfelsu).

b) Penesení sw. Norberta , w Litomicích

w domácí impr. we 4. 1628.

1253. Kanonisací s. otce Ignacia Lojoly Jes.

ádu zakladatele, sw. Františka Xaw., oba z

tow. Ježíšowa, 1629 w 12.

1254. JIÍHO FERA a) Mik. Lancicia

chwála sw. Ignacia, 1630 w 8.

6) Žiwot *w. Isidora . . sedláka , w Praze,

1630 w 8. též 1641.

c) Žiwot sw. emeslníkw, w Pr. 1630 w 8.

d) Žiwoty sw. dwanácti apoštoMw, dwanácli

muedlníkw a dwanácti panen atd. w Praze

1630 we 4.

e) Žiwot sw. panny Barbory, Anežky, Mai-í

Magdaleny, w Praze w 12.

f) Žiwoty sw. patronu eských (sw. Wác-
slawa , Wojtccha, Lidmily, Jana Nepomuckého,

Anežky eské králowny, Amabilie atd. w Praze

we 4.

g) Fáma posthuma s. Joannis Nepom. esky,

latinsky a nmecky, s obrázky od wýborného

Skety rytými, 1641 typis academicis. Pipi-

sowáno tu knihu Kašparu Petru Drauskowi, ale

ten dle Berghauera toliko nkteré wci poskytl,

a spisowatel jest Jií Ferus.

h) Žiwot sw. Ludmily. Pipsán Ludmile z

Talemberka, paní manželce Pibíka Jenížka, nej-

wyššího písae Pražského.

i) Ziwot sw. Jana Nep. wysokého uení
Pražského magistra atd. Item swalí wlastenci

a palronowé eské zem. Item poet biskupw
i arcibiskupQw Pražského arcibiskupstwí w e-
ském králowslwí, w Praze w impr. akad. 1641
we 4.

1255. (Deest til.') Dan. Hussonia Pacow-
skélio dwanácte historií o sw. pannách p. bohu
poswccných a oddaných (lni : Adelgunda, 12tá

sw. Školastika) A — E. Druhých dwanácte hi-

storií o sw. pannách svvlských ex Zachar.

Lippcl. (lni: sw. Anežka, 12tá sw. Lucie)

F — K2. Tetích dwanácte historií o sw. mlá-
dencích (lni: sw. Wawinec.) defect. w 8.

dedikací od r. 1630. Od DAN. SOLXICKÉHO,
w Praze u Pawla Sessia.

1256. Bohabojní a swatí cechowé, t. j. ze

Avšech cechw a emesel a obchodw lidských

wybrani bohabojní muži. Z nm. pel. w Praze

1630 w 8. u Zikm. Lewy 3 archy. (VVe. bibl.

XVIL F. 196).

1257. Dwanáctero ád rytíuw božích obo-

jího pohlawí w rozliných stawích jmenowit

:

Apoštolském, muedlnickém, biskupském, kaza-

telském , králowském, knížecím, eholním, pau-

stewnickém , kajícím, swtském , manželském,

wdowském atd. rozdíln swatostí žiwota a wše-
likau ctností w sw. církwi se stkwících atd.

w St. m. Pražském u Pawla Sessia, 1630 we
4. Pod pípisem podepsán: JERONÝM ZIK-
MUND FIALA Budinský. Jeho sw. papežské

aUimnus. A — Li 2.

1258. TOM. IGN. PLACALIA o) Mar-

tyrologium neb passional sw. ímské církwe,

t- j- weyroní památky swatých, kdy, kde a

jak se z toho swta k blahoslawenému žiwotu

dostali, w Praze 1634 we 4. Podepsán Tom.

Placalius aUimnus, w Litomyšli u Jana Arnolta

z Dobroslawína, 1676 we 4. w Praze 1760
4 weliký. Nákladem dd. sw. Wácslawa, u sw.

Klím. za Jana .lir. .Šneidra, fakt. (z lat.)

6) Obora panenská, t. j. žiwolowé slawnj-

šich panen z rozliného stawu pes celý rok

ze Suria Metafrasta a j. wybrani, w Praze 1634

we 4.

c) Žiwotowe swatých panen we 4. 1634.

d) Žiwoty swtic, w Praze we 4. 1634.

Dw poslední knihy (z Pele. Kat.) rozdílnéli od

Obory panenské?

1259. Siáwa sw. Ignacia tow. p. J. zakla-

datele, ku památce založení kostela pi msl
Broznici téhož sw. w Praze 1639 w 8. str. 227.

Pipojen wýfah žiwota sw. Isidora, s regulérní

jeho ádu a nio<llilbami k nmu.
1260. Koruna panská, knížecí, swatá, ke-

sEanská, muedlníka sw. Wácslawa rytíe bož-

ského, k weyroní slawnosli kostela w Bubo-
wicích, blíž msta Beznice od residenci s. J.

21^
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w tiii/. mísl zízená a na s>vllo wydaná,

» Praze w akad. impr. 1642 we 4. (t. iiwol

sw. W aislawa s hodinkami, písnmi, niodlilbami

k niniij A — N.

1261. Zrcadlo prawé udatnosti pannám, že-

nám. «do>vám Kalíináin, ano >všom kesf. ry-

tíriím z žiwola sw. Kateiny nuiíedlnice Ale-

xandrinské k následowáiií pedstavené, 1642,

>v Pia/.e w impr. akad. we 4. A— H.

Jrst \^^lah z žiwola jejího s liodinkanii. též nco
o jiiiM h Kateinách Senenské a Swedské.

1262. Žiwot s\v. Lidmily, knžny ieské od

residenci sw. Ignaiia w mst Brežiiici s. J.

>ve 4. 1642.

1263. Weleslawná památka sw. Wojlcha

(jlná Adalberta) hrabte a ddice ieského, bi-

skupa Pražského atd. W Praze w impr. akad.

1643 we 4. A— J. Pipiš p. Frant. MatiášoAvi

Karlowi z Šternberka podepsal KASP. PETR.
UR.VlfSCHOVirS, decíuius Neponniceiisis.

Ji'sl to žiwot sw. >Vojtcha s hodinkami a mo-
dlitbaini k nému. Též w Praze u Joach. hanieni-

• kho. 1724 w 8.

1264. D. Wenceslao bohémo duci ac niar-

lyri inclyto sertum etc. ^^nec blahoslawenému

a wiii oslawenému knížeti eskému . . sw.

Wácslawowi ze 32 ríiží, jeho narození žiwota

a smrti uwilý atd. Ehren-Kránzlein etc. Po

nejprw toliko esky r. 1643 w 8. 7 '/o archfi,

(^\\ Praze) we. bibl. F. '96. Retexlum denuo

in typog^raphia Urbani Goliae, 1661 (od bratí

Bosáku) w 8. s obrázky (we. bibl. F. 190).

1265. Jiíka Stengelia reliquií panny Marie

nejsw. rodiky boží, jakož jejího žiwota wýtah.

Z nm. pel. w Praze w impr. akad. 1645

we 4.

1266. Žiwot sw. a bohu milého wyznawae
.>likulu.>e z Tolentinu, w Praze 1646 w 8.

(z wlask.)

1267. Žiwot a zázraky sw. Antonína Pa-

duanského s wypsánim prawého kapucína, od

FRANT. z ROZDRAZOVVA, esky pelo-

ženo, w Praze 1646 u Ji. Šípae w 8.

1268. Žiwot sw. panny Bozalie, z rozliných

uiitoruw wytažený w as morowé rány ku po-

tšeni obywatelw mést Pražských na swllo

>%>daný, w Praz« w impr. akad. 1649 we 4.

list 6.

1269. FRID. BRIDELA a) Žiwot s. Jana,

|»rwniho paustewníka w echách, w Praze 1657.

b) František sw. Xawerius z tow, .ležišo-

\>éh(i obywatelw Potamských zázraný patron

1. j. zázrakdwé, které sw. František Xaw. w
Potamii msteku w Kalabrii |)úsobil. Na esko
pel. W Praze 1659 w 8. w Staré kolleji.

c) l)e sanclo Liborio patrono contra calcu-

lum. /. nm. w 12.

</) Jiskra sláwy .S\>ato-Prokopské . z roz-

liných nuloruw sebraná od Fr. Bridelia s. J.

W Praze w kolleji, 1662 w 12. W Litomyšli

1689 w 8. (Brídel lat. ji složil i esky pe-
ložil), též 1699 w 12. W. Ji. Koniáš.

1270. Wná est, sláwa a chwála Josefa

sw. otce a pslauna spasitele n. J. Kr. W Pr.

u Urbana Goliáše, 1658 w 8.

1271. Zpráwa o welikéin triumTu ku pocti-

wosti sw. Františka Xaweria držaném w mst
Neapolis, z wiask. a nm. na esko pel. \V

Praze w 8. 1658.

1272. Žiwot sw. Wácslawa, Rkp. od 1659

bibl. we. XVII. F. 37.

1273. Summowní zpráwa o ctnostech, swa-

tosli žiwota atd. sw. Tomáše Willenewského.

z wlaské ei, 1659 we 4. (w Mus.)

1'274. Natolius Frant. Swalý František Xa-

verins z tow. Ježíš. >V Praze w st. kolleji.

1659 w 12.

1275. De Gorea biskupa Cirenenského : Zr-

cadlo milosrdenslwí a swatosli , aneb krátký

wýtah žiwola blahoslaweného Jana božího, otce

lidí chudých, zakladatele bratí milosrdných,

pel, z lat. W Praze w kolleji, 1663 w 12.

1276. Žiwot Alfonsa Bodriquez rozeného

Španiela, eholnika z tow. J. W Praze u Ur-

bana Goliáše, 1665 we 4.

1277. Žiwot blahoslawené Anežky panny,

rádu sw. Kláry, w Praze u Urbana Goliáše,

1666 we 4. A — Gij. Wydal Plachý podlé

starého rkp.

1278. FELIXA KADLINSKÉHO a) Zr-

cadlo bolestné matky boží panny Marie i iítr|)-

ností Kristowých zformowané. W Ilolom. u

Wíla Ettle, 1666 w 8.

b) Jana Tannera: Žiwot a sláwa sw. Wác-
slawa, 2 lat. w Praze 1669 w 8. též w Praze

1702 str. 147. W Praze 1710 w 8. str. 147.

(We. bibl. XVII. F. 190).

c) Žiwot sw. Lidmily rodiky, muedlnice a

patronky eské dwojí sláwau, totiž zeinskau a

nebeskau ozdobený, w Praze 1702 w 8.

1279. JANA DLAUHOWESKÉHO a)

O sw. Janu Nepomuckém, prwni mezi wšemi

spis o témž swatém, r. 1668. Nalézá se u ka-

pitoly Pražské (esky?) w nm. jazyku wyšel

r. 1680.

b) Léka poestný a pocestný swatý Fran-

tišek Xaverianský, w Pr. blíž mostu, 1672 w 8.

c) Jana Ewzehia de Niremberg žiwot a zá-

zrakowé swatého Isidora , w Praze w impr.

universilalis, 1673 w 8. str. 112.

d) Podiwin s Pibyslawau. w Praze 1673

(u Boka).

1280. Poklad pedrahý, pokladnice eského

králowstwí, to jest pemilá pánu bohu panna a

muedlnice swalá Barbora, w Praze u sw. Kli-
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menta, 1679 we 4. též tam bez roku str. 92
a regist. Opt od Fr. Wavváka 1801,

1281. Kratiký wýtah inw a žiwota svv.

Liidwíka Bertranda ádu kazatelského , kterého

Klímenl X 1. p. 1671 12 Dubna w poet sw.

uwedl, w Praze w koll. s. J. \v 12 sir. 89.

(s modlitbami) bez roku (we. bibl. G. 201).

1 282. Wýtah žiwota sw. Frant. Borgia. VV

Praze u sw. Klímenta w 12. 1671.

1283. Koruna dwaniícti hwzd aneb dwa-
nácti chwal sw. Wácslawa , w Praze w impr.

Universit. 1672 w 8.

1284. Sw. Ignacius z Lojoly zakladatel to-

waryšstwa pána Ježíše ped i po smrti zázraky

slawný, w Praze u swatého Klímenta, 1673
w 12,

1285. Sw. Ignacius z Lojoly werný násle-

downík a prawý towaryš p. Ježíše w 8. bez

místa a tisk.

1286. FR. WENX^ESLAUS, prof. Wele-
hradensis: Sw. Bernard oslawený, aneb: žiwot

sw. Bernarda opata Clarae-Vallis. Item písn a

modlitby z spisuw téhož sw. sebrané, w Holo-

mauci « J. Jos. Kiliána, 1673 w 12. str. 256.

1287. Pobožný a swatý žiwot Marie Bona-

wentury panny ádu sw. Benedikta, z lat. pe-
ložil KRIŠTOF LUPIUS, w Praze u sw.

Klímenta, 1673 w 12. Sepsal Mik. Lancicius

1288. Zalíbená Swato - Jindišská dcerka,

panna a muedlnice sw. Barbora, w žiwot a

diwich pedstawená. Po tetí wydaná a w now
wylištná, w Praze u Ji. ernocha, 1675 w 8.

1289. Ingenuus adolescens , zwedený mlá-

denec swatý Wít dwanáclilelý muedlník, patron

eský, jehožto uctíti chtl . . . Zach. Aug. Kletzar

z Kžokwtu u sw. Wíta, (w Praze) Sakrislan,

w Praze u Ji. ernocha, 1677 mal. 8. str. 68.

1290. Zrcadlo swaté. Aneb žiwotowé swtic
milých božích, po tech na každý msíc pes
celý rok rozdlení , w Praze u sw. Klímenta,

1678 w 8. od MATJE ŠTEYRA.
1291. Muž apoštolský, aneb žiwot a ctnosti

ctihodného patera Albrechta Chanowského , od

J. TANNER.A, w Praze 1608 w 8.

1292. Claudii de Vivier charitas. Pediwný
žiwot, obcowání a pešfastné skonání nejsw.

otce Františka Paulánského na esko pel. w
Praze u Dan. Michálka. 1684 we 4.

1293. MAXIMILIANA WRATISLAWA
a) Kwítek w církwi swale wykwetlý, toližto

wýtah diwotworného žiwota blah. Ondeje Avel-

linu, ádu Theatinského, w Praze 1684 w 8.

u J. Arnolta Dobroslawína.

b) Diwotworný eholního knžstwa patriarcha

sw. Cajetanus kráiowstwí sicilianských a ba-

worské krajiny plnomocn wywolený palronus,

jehožto swatý žiwot z wlaské, lat. a nm. ei

jest na swllo wydaný prací Max. Wialisiawa

atd. w Leopoli 1693 apud Adalbert. 31ilcew-

ský we 4.

1294. Drahá perla w temnosti pohanské zro-

zená aneb wýtah nábožného žiwota sw. Lud-
mily, muedlnice a patronky eské, w Praze u

Joach. Kamenického bez r. w 8.

1295. Sláwa zjewnjší neb obšírná wypsání
krajin, rodu žiwota sw. Jana wyznawae. Rkp.
we. bibl. XVII. E. 40. BoheMIa beLLante,

BorVsso CaDente (1706).

1296. Žiwot obcowání a skonání Františka

Paulánského, w Praze u Dan. .Michálka, 1684
we 4. str. 318.

1297. Žiwot sw, Jana Nepomuckcho hlaw-
ního kostela sw. Wíta kanownika, w e e-
skau uwedený, w Praze u Ji. ernocha w 12.
1684.

1298. Roberta JSuti žiwot služebníka božího
Josefa z Kopertina, z wlašliny peloženo , w
Praze u Jana Karla Jeábka 1687 we 4.

1299. Thomae Dillinger idea sanctitatis.

Zrcadlo swátosti, to jest diwotworný žiwot we-
likého patriarchy sw. otce Dominika, zaklada-

tele dalece rozhlášeného ádu kazatelského, ja-

kož i arcibratrstwa nejswtjšiho ržence, w
pti knihách rozdlený, w Praze w Welké Kar-
lowé kolleji u Ji. Labauna, 1689 w 8.

1300. JANA BEKOWSKÉHO a) Matje
Vieria Christoslaus aneb žiwot Kristoslawa kní-

žete, z nhož každý kesf. lowk welini pkný
píklad, wýstrahu a nauení sob wziti mflže,

z lat. pel. w Praze u sw. Klímenta skrze Jana

Kašp. Muxle, 1689 w 12. W Praze u Joach.

Fr, Kamenického, 1725 w 12.

b) Palma milosti
,

palma šEastnosli sw. Jan

Malenský, sw. Felix Walezký, arciotcowé ádu
kižowníkw sw. trojice we 4. W Praze u d-
dic J. Ad. Cecinkara faktora.

c) Apoštol pán sw. Judas Thadcus, w Pr.

u J. K. Jeábka, 1693 w 12. s hodinkami k

nmu str. 90.

d) Milá chof nebeského miláka blahoslawená

Anežka panna (t. j. žiwot sw. Anežky, dcery

Oltakara I krále eského), w Praze lat. a e-
sky, 1701 w 12. Pak jen esky, w Praze vi

Kat. Labaun. 1758 w 8. u J. K. Jeábka,
1761 w 12,

1301 Summowní žiwot sw. Jana a sanclo

facundo od wlasli swé píjmím Sahagunlského,

w Praze u J, K. Jeábka w 8. 1691,

1302, Wýtah žiwota a zázrakw dwau sw,

franliškánii, toližto sw, Jana Kapistrana a sw.

Paškala Baglona , w Praze u J. K. Jeábka
w 8. 1691.

1303. Wdce k blahoslawené wnosli swatá
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Barbora. Od OND. KO^iXY, w Weliké Kar-

lowé kollji u Ji. Labnuna w 8. 1691.

1304. Danie/is a s. Barbara Králka zpráwa

o iiwot a inech Josefa a maire Dci prw

Calasantia, w Litomyšli u J. Dan. Kamenického,

1692 w 8. (z lat.)

1305. GOTTFRIEDA HYNKA Nowý Che-

rubín léta 1 49 1 od boha ^všemollauciho stwo-

ený a léta 1539 ped rájem katolické cirkwe

poslawený , to jest : Swatý Ignacius z Lojoly,

1695 we i. (bez místa a tisk.)

1306. Žiwol nejblahosiiiwenejší panny Marie

nialky bozi, w Praze 1695 >v 12.

1307. Choí milá ald. blahoslawená Anežka

atd. w Praze 1701 w 12.

1308. Rže duchowní líbeznosti t. j. ob-

zvláštní wýkladowc na jeden každý titul, kte-

rýžto cirkew sw. kat. bUihosIawenau rodiku

boží 3hirii pannu ctiwá, w Praze u sw. Klí-

menta, 1696, 1706 wc 4.

1309. R. D. BRKXDLA, žiwot sw. Petra

muedlníka . ádu kázat. W Praze u Ji. La-

bauna w 8. 1703.

1310. Nábožné putowáni k swatým, Cyril-

lowi a StrachotOAvi neb krátký wýtah jejich

iiwota, w Holonianci u Ijrn. Rozenburka w 8.

1709 (s modlitbami) 3 archy. We. bibl. F. 230.

1311. Boh. Balbhia žiwot Jana Nepomuckého

pro wyjewení swaté zpowdi uwrženého do

eky Wltawy , petištný , w Praze u K. Fr.

RosenmúUera, 1710 w 8.

1312. Krátký wýtah žiwota sw. Feli.xa z

Canialitio, eholního bratra p. p. kapucínúw sw.

Frant. (1713) w 8. bez mísla a tisk. 4 listy

s modlitbami.

1313. (Jiíka Dairida s. J.) Medicus her-

cíbíus, to jest : Welko-lesní hojitel a uzdrawi-

tel . . aneb žiwot sw. Wiulíe jiuá Gunthera,

s. Stepána a s. Jindicha, w Praze w koUeji

s. J. 1713 w 8.

1314. Nábožná swálost neb swaté nábožen-

ství w krátkém wýlahu weleslawnélio žiwota

Piusa V, w Praze u J. W. Helma, 1713 w 12.

1315. Paprslek swálosti, lo jest wýtah z po-

diwného žiwota Jana Frant. Hegis, od JANA
LIBERTINA, w Praze u Joach. Frant. Ka-
menického. 1716.

1316. >Výtaii žiwot* hlalioslaweneho Ber-
narda z Korleonu, ádu kapucínského (bez místa

a roku) w 8-

1317. Králowská paušl krále chawalskébo
sw. Iwana, o klášteru sw. Iwana. Rkp. 1717
w bibl. we. XVII. F. 21.

1318. Památka slawná neb mcnologium jak

pednjších mužuw tak zmužilých krwc swd-
kúw Krislowých z tow. Ježišowa w now se-

psané k pohodlnjšfmn užíwání lcnám kolleje

Jiínské téhož tow. 1719 30 Ledna we 4.

Necelé, perem dopsané w bibl. we. LIY. C. 87.

1319. Památka páterw a bratrfiw, kteí od

založení tow. Jež. žiwot swat dokonali. Na

dni každého msíce. Rkp. we. bibl. Wlf. F.

16. b. r. we 4.

1320. TOBIÁ.SE TAKERTA a) Wýtah
žiwota a ctností sw. Josefa wrného pstauna

Ježíše Krista atd. s malým pídawkem nkterých

pobožností, w Znojm u J. W. Swobody 1719.

b) Wýtah žiwota a ctností s, Anny, pe-
diwné matky Marie rodiky boží a slawné báby

J. Kr. W Kutné Hoe 1720 w 8. U Jiího

Wojt. Kypla.

1321. Žiwot sw. Jana Nepomuckého, od

KARLA MAÍiETA, w Opaw 1722.

1322. Kwílek majalni zpomeíi na mne!..

sw. Jan Nepomucký.. (žiwot a za sw. wy-
hlášení) od p. Victorina a S. Cruce, piaristy,

w Litomyšli u Jana Kamenického, 1722 w 8.

též w Brn u J. W, Swobody, 1722 w 8.

str. 66.

1323. Potšení echw , t. žiwot swatý..
sw. Jana Nepomuckého w eštin wydaný od

jednoho knze ádu karmelitánského 1723, w
Praze u Barb. Fr. Bringerowé w 8.

1324. harla Stradiotli s. J. žiwot Aveleb-

ného pátera Františka de Hieronymo , z t. J.

nyní do eštiny peložený od WACSLAWA
ALEXIA SCH.VIIDTA, w Král. Hradci u W.
J. Tybelly, 1723 w 8.

1325. S. Benedikta žiwot, wiz ehola aneb

zákon téhož sw.

1326. Welké wážnosti perla w malé sko-

epin, t. j. sw. Wolfganga biskupa žiwot atd.

w Praze u K. Fr. Rosenmiillera , 1724 w 8.

1327. Phoenix morawský aneb žiwot Jana

Sarkandra dkana Holešowského w Moraw od

JAK. J. DUKÁTA w 8. w Litomicích,

1725.

1328. Žiwoty swatých, zwlášt s. Jana Nep.

we 4. (za 1 zl.) Ohlášeno k prodeji w no-

winách Rosenmiillerowých r. 1725.

1329. Pobožnost každodenní k nejswljšímu
lidského pokolení wykupitelí Ježíši ukížowa-

nému. Na každý den jest krátký obsah žiwota

swatého aneb swlice boží pes celý rok, w
Král. Hradci w 8. 1727.

1330. Wýtali žiwota swatého Stanislawa

Kostky, w Praze h sw. Klímcnta, 1727 w 8.

1331. Wýborná winní ratolest, sw. Anežka

Policianská , w tomto krátkém sepsání jejího

sw. žiwota k poestnosti wydaná, w Praze

wyf. u J. W. Helma, 1727 w 8.

1332. Krátký wýtah žiwota sw. otce Pcrc-

grina Latiosa, ádu služebníkftw rodiky boží,

w Praze u K. J. Hraby, 1727 w 8.
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1333. Krátký iiwoí swat. otce Jana od kíže

serafínské panny sw. Terezie prwnílio w duchu

syna wrného jejího nápoinocníka k uwedení

ádu karmelitánského nowé reformací (s žalmy

a modlitb.) w Praze u K. F. Rosenmullcra,

1727 w 12.

1334. Krátký wýtah žiwola sw. Aloisia

Gonzági z t. J. jakožto i také hodinky, lítaníe

a jiné modlitby, w Praze u sw. Klím. 1727 w 8.

1335. Pozwání nkterých wyvvoiených skrze

Ilias boží do králowstwí nebeského, jejichžto

žiwoty zkrátka se wypisují, aby tím pohodlnji

kazatelm pro kázaní slaužiti mohly. Rkp. we
4. psaný od Parola Kostrosice pradda Wác-
slawowa (1727) u Boka.

1336. ERNÝ KAREL. Medotekaucí sláwa

na Hoe Líbánu, t. sw. Jan Nepomucký, 1727
na Kutné Hoe.

1337. S. Vincentius Fererius, weliký diwo-

tworec a orodowník , t. j. sedmipátená po-

božnost k tomu sw. W Litomicích u Fr. J.

Škrochowského, 1728 w 8.

1338. Krátký wýlah žiwota, ctnosti a zá-

zrakfiw Serafína a monte Granario ádu sw.

otce Františka, o nmž Bened. XIII r, 1729,

dne 18 Cerwence mši sw. slaužiti a se modliti

dowolil, w Praze u J. Jul. Jeábka bez r. w 8.

1339. Wypsání w hlawnim kostele na hrad
Pražském strany swatoeeni swatého Jana Ne-

pouiuckého držené slawnosti a wítzoslawného

lešení atd. w Praze u K. Fr. Rosenmullera we
4. bez r. (1729) A— G3.
Pipojeno wypsání ceremonií, které w ím na

sw. Josefa pri swatoeeni sw. Jana wykonané
byly, 2 listy we 4.

1340. Králky Mvlah žiwota a smrti, jakož

i zázrakuw sw. Jana Nepomuckého s obšírným

popsáním skwoslné ozdoby, šlítíiw, slawné pro-

eessi a swatoeeni jeho, w Praze u Labaun-

ských ddic, 1729 we 4. list 8.

1341. Fidelis usque ad mortem. Wrný až

do smrti. Blahoslawený Fidelis z Sigmaringu

ádu sw. Serafínského atd. žiwol, ctnosti, mu-
cedlniclwí i zázrakowé atd. w Praze 1729 w
8. str. 74 u K. J. Hraby.

1342. Nejswtjšího w Kristu otce a pána na-

šeho papeže Benedikta XIII ustanowení, w kte-

rém blahosl. Jan Nepomucký w poet swatých

se wnáší, w Praze <\ Matje Adama Hógra,

1729 fol. list 5.

1343. Starého tow. Jež. žiwotowé swatých

iia každý den. Rkp. bibl. we. D. 9.

1344. Zpráwa historická o žiwot muedl-
niclwí a zázracích sw. Jana Nepomuckého, ka-

nowníka Pražskéiio pro swátostní tajnost uto-

peného , w Praze u Karla Jana Hraby pánuw
staww kr. esk. impressora we 4. sir. 253
(bez r.) zdá se r. 1730.

IVa konci uwádí list papeže Benedikta od r. 1729
19 Bezna, a welebí arcibisk. Pražsk. Ferd. hrab.

z Kiinbtirku, že o swatowyhlášení skrz mnohá léta

pracowali.

1345. BEATILLUS ANT. s. J. (1570 —
1642) Krátký žiwot a zázraky s. Mikuláše.

Pel. Benediktini kláštera sw. Mikulášského, w
Praze 1731 w 8. 279 stran. (Boek).

131G. BIRHEL .JOIIANNES. Jan jménem
i skutkem atd. w Holomauci u Hirnie 1732 fol.

1347. Krátký wýtah podiwného žiwota bla-

hoslawené panny Kateiny z Ricci tetího ádu
sw. otce Dominika, w Praze 1733.

1348. Obnowená starobylost, t. j. starodáwní

pobožnost k sw. arciotci Benediktu skrze po-

zdwižené jeho slawné bratrstwo obnowená w
chrám Emauzském , w Praze u W. Suchýho,
1735 w 12. 108 str.

Ziwot, zpráwa o bratrstwu a modlitby.

1349. JANA ADAMA SWOBODY, fa-

ráe w Zlonicích : Nowý kižowník s erweným
srdcem, a nowý muedlník od prolité w srdci

krwe swatý Jan Nepomucký, w Pr. u s. Klím.

1736 we 4.

1350. NEDOMAN FRANT., dkan Pe-
rowský a) Dennice šastnjšího dne pedchdce,
t. j. w rozliných ctnostech a pobožnostech

cwiení , w eském a nm. jazyku. W Holo-

mauci u Hirnie, 1736 w 8. síran 328 se temi
pídawky.

b) Swaté jednání, w Trnaw 1746 w 8.

1351. Aiidnjes Jodocus: Truchliwý Tullius.

lípnliwú eí swú srdce wšech wících k

útrpnosti wzbuzující, w Praze, Hóger 1737 w 8.

1352. Krátké popsání narození, žiwota a smrti

sw. muedlníka weywody a patrona král. e-
ského, kterak se lakowé w rozliných histo-

riích popsané a w Staroboleslawském kostele

sw. Wácslawa malowané spatuje. Z nm. w
Praze 1738 w 8.

1353. Dobrý den nábožného kesana, w
Holomauci 1740.

1354. Wýtah (krátký) žiwola atd. s. Fidelis

z Sigmaringu atd. w Brn Swobod. dd. 1747

w 8.

1355. Wýtah žiwota a žázrakftw sw. Petra

Regalata, w Praze u J. K. Hraby w 8, 1747.

1356. Boj swílzující slnwného s. Jana . .

w Praze u Fr. K. Hladkého 1748 fol. LV a 17.

1357. I\'ierembergii Joh. Eus. Žiwot sw.

Isidora, w Brn 1748.

1358. Sepsání ctnostného žiwola sw. pau-

stewníka Wendelína atd. z nm. pesazené (!) a

písní rozšíené od Em. Frant. Duchoslawa Wen-
delína ádu praemonst. 1. p. 1753 w 12. str.

75. (bez místa).

Cenzurowaná w Litomicích a tam nepochybn
tištná. Spalná eština ncininau páchnaucí.
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1359. S. Josefu i Kuperliiiu krátký wýlah

žiwola, w Praze 1753 u J. Jul. Jeábka 1754.

1360. Wikloria Sclii!)cnskL'lio kanownika

(Wincenc.) žiwot a zázraky s\v. Winceniiiisa

Ferroria z átlu kazalclskclio , od Alborla Uii-

búka, w Praze 1758 u Ign. Pnišy >v 8.

1.301. Milá iliot lubcskelio niiláíka, bliibosl.

Anežka panna, Pemysla II krále dcera, av Praze

Kateina Labaunowá w 8. 1758 též 1761.

1362. Zjewnéjši sláwa neb obšírné uypsání

krajin, >vlasli, rodu, žiwota . . paustewnika s\v.

hvana, wyznawaie a patrona eské zem 1758.

Rkp. we. bibl. Wll. E. 40. (necelý).

1363. Sepsání (krátké) žiwota matky Marie

Elctae a Jesii, bosý karmelitánky . . s pisaze-

ním pamti hodnýcb wcí po smrti její, w Pr.

u Ficky- a Hladkowských ddic, 1760 w 8.

1364. Knze lluqona Fahricinsa, požehnaná

pauuilka wilikélio swta diwotworce sw. Pro-

kopa, opata kláštera Sázawskélio , w Praze u

Job. Prušowé ^vdo^^y, 1764 w 8.

1365. Amadeus a s. Antonio piar. scholarum

:

Z nm. >v eštinu pel. S. Josefa Kalazanskébo

žiwot škol pobožných zakladatele, w Litomyšli

w &. 1768. Ant. Kamenický 413 stran.

1366. Historie., o žiwotu sw. Marie aegypl-

ské, w llolomauci u Jos. llirnlowé w 8. 1768.

1367. MICHAL IXSTITORIS MOSSO-
TZI, wydal passional eský k užitku a poteb
swé církwe sprawený, w Prešpurce u Landerera,

1773.

1368. Sešlý den Listopadu. Žiwot sw. Lin-

iiarla wyznawae (s niodlilb.) w 12. 7 listu,

bez míla a roku.

1369. Žiwot sw. Dominika (bez tit.) w 8.

A— X4. we. bibl.

r) Wzdélawatelné a nábožné.

1370. LOMNICKÉHO ŠIMOXA Cesta do

nebe, aneb knížka katolická o tweré trpli-

wosti, kiwd, škod, nemocí a dobrowolném
muedlniclwí, w St. mst Pražském u Tob.

Leopolda, 1621 we 4,

1371. a) Zlatá nkterá prawidla, podlé kte-

rýchžto žiwot každého kest, lowka weden
býti má. Od BAIITOL KOZLAXSKÉIIO,
1622.

bj Dar zlaté ruky aneb potšitelný, obsahu-
jící w sob rozjímání milosrdenstwí božího z

pisem sw. wybrané (S. L.) 1627.
Pod pedmluwau slojí: Bari. Kozlanský z Lilo-

mric w H.

1372. J. AM. KOMKXSKÉHO a) Nedo-
byledlný hrad jnit^iio lio.spodinowo, k nmuž kdo
se koli uliká, zacliowáu býwá. Datum pi od-
cházeni mém 10 dne Híjna 1622 w 8. (Hrad

nedobytý jména božího druhá stránka. Inde,\).

Opt.
b) Pod titulem: Dwojí spis: 1) Nedobyt.

hrad. 2) Pemyšlowáuí o dokonalosti kesan-
ské, w Halí Magd. w 12. 1765 od Jana Els-

nera wydaný. Pak w Pešti 1843, tiskem Tratl-

nera-Karolýho, str. 72 w 12. s obrazem Ko-
menského.

c) Praxis pietatis, to jest: O cwiení se w
pobožnosti prawé , knížka milostná kterakby

kest, lowk w prawé a spasitedlné známosti

jak boha tak i sebe samého platn prospíwati,

a žiwot swiij w bázni boží dobe spoádaje,

potšené w swdomí pokojném stráwiti, i na-

posledy jej po dokonání blahoslawen zawiti

mohl.

W Lein 16.30 w 8. [ii dílu IT. stojí dole 1631].

Pak 1640: piídawkowé ald. \V /.dýchání nábožná,
t. j. králké rytiiiowní niodlitl)i(ky ; z knížky o ná-
sledowání Kr. p. wybraní kauskowé ; rcgule ži-

wota kesfanského každodenní ; niodhtba za istotu

srdce atd. 1(541 8. min. — Po twrté w Amstero-
dame u Paskowského a J. Theof. Kopidlanského,
1661 w 12. dle Indexu 1674 w 12. Opt w Ber-
lín u Krist. Liid. Kunsta, 1754 w 12. sir. XXIL a

540 od J. T. Elsnera, kterýž ji nowau pedmluwau
a nkterými pídawky rozmnožil (t. z kazatele do-
inownílio a z napomenutí 1. 1584 od starších bratí

daného, jako sám Amos Komenský k Amstel. wy-
dání druhý díl t. umní swatého pemyšlowání i

nkteré pídawky pipojil. Polom wyšla w Berlín
1782 w 12. W Praze u Schiinfelda, 1786 w 8.

Jest wlastn anjílicky od Ludiríka Baililio^ biskupa
Banjjotského, [cf. ohlášení bratí, w Lesn 16.Š5

sir. 136] psána, a we francký, nm. a eský jazyk
peložena, w eském radji |)edlána, s mnohau
wcí i jazyku |»romnau od Komenského.

d) Centrum securilatís. Hlubina bezpenosti,

t. j. swllé rozmlauwáníj jak w samém jediném

bohu wšecka bezpenost, pokoj a blahoslawen-

stwí záleží, \v Lesn w 12. 1633, av Amsterd.

1663 w 12. w Kutné Hoe 1785 w 8. Pipojen

e) Boj Michala a angelfi s drakem a angely

jeho, w Hoe Kutné u Korce, 1785 w 8.

/") Úloist w saužení i nebezpecnstwí, aneb

boj s bohem modlitbami, 1655, 1763, w Halí

Magd. 1765 w 8.

g) Weyhost swtu, w Amsterodame, 1663.

w Kutné Hoe, 1785 w 8, Opt w Hlásat. IV.

str. 520. (r. 1818).

1373. Ignis fatuus, kratiký spis o ohni

blázniwém, od TOBIÁŠE CICHOIIEA (e-
kanky) faráe Rozhonického, 1624. (Index).

1374. Marka Matula Kniha o ustanowení a

zízení pobožného žiwota wedlé píkladu z star-

ších spisowatelu , a z nkterých jiných, kteí

žiwoty sw. psali. Hkp. we. bibl. XVII. D. 14.

1375. Obrana aneb praeservativum proti moru.

Ani bylina, ani llasfr nczhojí jich, ale twé pane

slowo, u Pawia Sessia (w Praze) bez roku

w 12. 2 archy.
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Ucí, že mor jest metla boží, a toliko modlením
odwrácen býti muže.

1376. Mikuláše Jelenia Pražsk. Pcmyšlo-

M'ání dwoje o na nebe wstaupení Kísla, a o

seslání ducha s\v. 1626 vv 8. (Index).

1377. Ilumilisa Segala kapucina praktika ob-

zwláštní pro ty, kteí chtjí z duší swých zlé

obyeje a zwyklosti wypuditi a wykoeniti, míslo

pak tch dobré a swaté ctnosti wsaditi a wšli-

piti a to ^všecko snadn a w krátkém ase.

Z wlask. pel. od P. SAMUELE z PILZEX-
BURKU. Wytišlna w mst Raudnici, 1626

w 8. u Pawla Sessia, item 1629 w 8. tamže.

1378. Polehcenícko smutným srdcím, dlauho

w protiwenstwi postaweným ze žalmu 55 sum-

mown wyaté proti pokušení wnitnímu i ze-

wnitnímu, 1. 1626 položené od jednoho exulanta

w 8. bez místa a tisk. 2 archy.

1379. MATJE .JANDY echtického an-

gelus pestilentialis. Posel boží, o moru w 8.

1626. Index.

1380. Pastwa duchowni powinnosti jak pa-

stý tak owci w 8. 1626. Index.

1381. KesEanské mysli, jakby každá hodina

mla stráwena býti. W Žitaw u Joach. Kle-

menta w 8. 1629. (WÁCSLAW. KLEICII).

1382. Fr. de la Croix Zahrádka Marie matky

boží, t. j. rozliní spsoboAvé, jakby kesfané

náležit clíti mohli pannu 3Iarii. Z lat. pel. w
Praze 1630 w 8.

1383. JAKUBA COLENSE a) Lukáše Pi-

nella rozjímání o sedmi ctnostech Krista, na 7

dní lýhodn rozdlené. W Praze.

b) Umní keslanské aneb píprawa k dobré

smrti, z lat. Roberta Bellarmina z t. J. Na e-
sko peložené, w Pri.se u Jana Byliny 1630.

(Pipiš rytíi p. Petrowi Ji. Pichowskému

z Pichowic, t. radd, komorn. a saudci zemsk.)

w 12. str. 421.

c) Lud. Blozia instructio ad perfectionis stu-

diosos. W Praze.

d) Roberta Bellarmina nebeský ehik, t. j.

wstupowání mysli lidské od zem do nebe ald.

(Pipiš podepsal Jan mladší Bylina, u nhož
tištna), w Praze 1630 w 8. str. 475.

1384. Wždycky a nikdá, to jest wnost
wždycky trwající a nikdy se neskonáwající. W
Praze u ddic Štp. Byliny, 1630.

1385. JIÍHO FEBA a) Rozmyšlowáni o

tyech wcech posledních lowka. Z lat. Lu-

káše Pinella na esko pel. od Ji. Fera, w Pr.

u Zikm. Lewy w 8. 1630 listu 20.

b) Katolické prostedky pomocné duším, 1641

w 12.

c) Duchowni almanach. W Praze 1641 w 12.

d) Pauf k swaté krwi, 1641 w 12.

e) Leonarda Lessia kšaft lowka kesfan-

ského w 12.

f) Proroctwí o iilrpení p. Krista, 1641 w 12.

íf) Jana Nadasi Jlaria matka boží umírajících,

pel. w 12.

h) Mik. Sfondrata praxis spiritualis, pel. w 12.

i) Spíže postní, anebo duše kající w 12.

k) O piprawowání se k smrti.

1) O sedmi smrledlných híších, 1642 w 8.

m) Alex. Kawetana tužebná a srdená suppli-

kací lidí po wšem swt umírajících ke wšem .

.

spolubratrm, sausedúm . . na esko pi-el. W
Praze w impr. akad. 1643 w 12.

n) Úední kesCanského lowka starost, t. j.

asná a blízká píprawa k dobré smrti, z lat.

pel. W Praze w impr. akad. w 8. 1644.

o) Spsob a kontrfekt prawé kesanské lásky,

we wšelikých bídách slrastného toho žiwota se

u kesfan ukazující. W Praze w impr. akad.

1644 w 12. z lat. peložený.

p) O lásce k bližnímu, zwlášt o tch, kteí

w as moru nemocným pispíwají, od Jiího

Fera. W Praze 1644.

1386. Anton. Suquet Kšaft kesfanského lo-

wka, z lat. od JANA PIHAWSKÉHO, dk.

Roždalow. W Praze u Pawla Sessia, 1631 w 12.

1387. O žufníku masopuslním, po nm o

kyselu postním. VV Litomyšli 1631 w 8.

1388. TOM. IGÍÍ. PLACALIA a) Postní

potrawa, klerau se duše žiwiti muže. W Praze

1633 w 12.

b) Pobožný soldát, 1. j. nauení, modlitby,

píkladowé soldátskému žiwolu píslušní. Z pol-

ského Petra Skargi (s. J.) w eský jazyk pel.

(Pipiš Zdenkowi Lwowi Libšteinskénm hrab.

z Kolowrat). W Pr. 1634.

r^ Weliký slunený kwt jina nebeský ko-

lowrátek, t. j. lidská wle we wšem a wždycky

božskau wíilí se ídící, sepsaná od Drexelia lat.

(heliolropium) a peložena, 1635 w 8. 1762 w 8.

d) Jer. Drexelia orloj neb budi andla

Strážce k modlení wzbuzující, 1636 pel. W
Praze w kolleji.

1389. BRUNCWIK ZACHARIÁS: Phar-

macopoeia sen myrholecium psychocorporeum

;

apateka a sklad lékastwí duchowuiho i tles-

ného z slowa božího a jak církewních tak phi-

lochemico-galenitských wíc než sta doktor

wyhatý od knze atd. Nowopražského, 1633.

1390. KOMENSKÝ. O sirob, t. j. o po-

tracowání milých pátel, ochránc a dobrodinc,

co a jak žalostná jest ta píhoda. Odkud a

pro pichází. Co w ní initi a ím se tšiti, a

jak se k smulným a osielým chowali náleží.

Spisek pro potebu pítomných žalostných as
z božího slowa sebraný 1. 1624. Wyt. 1634

w Lesn polském w 16. s. 8 min. [Zdá se

býti Komenského. Boek].

1391. Wšeho swta wojna . t. j. bedliwé a
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rorkošii rozmluinvúní o boji rozumiit^ duše.

\V Praze u 12. 1634. 1660, 1675. 1706,

K.VH.NKK Jesuita sepsal.

131)2. Jer. Drexelia Kiižowá škola, neb

kesíaiiské lr|)li\vosli posilnni, pomoc a po-

tšeni, z lat. wydanú skize JO.ACIIViMA ALEX.
XIK0LAIl)ESALIS0\V8KÉII0, 1635. Nyní

7. nowu wylišténa nákladem dd. sw. Wácslawa.

wyliskl Jan Karel Hraba, 1762 w 4.

Jest to Drcxelia gymnasium paticntiao. (dle Pelcla

od Ji. Fera).

1393. Jer. Drexeliu a) Herolt smrti neb

pedposcl wnosti pro spráwnau k smrti pii-

prawu wyslaný, 1635 w 8. w Praze \v kolleji.

Pel. od J. ALEX. MKOLAlDEiA Ll-

ŠOWSKÉIIO. alumna.

b) Hozjimáni o wínosli, z lat. od leliož, a

tamž 1635 w S. Dod. Ferd. Šwibowskému
z Ryžmberku.

c) Wíná neuhasiledlná zalracencNV mucírna
;

drnliá ástka vrnosti. Pipiš podepsal SA-
MUEL PETR FORTLXATUS KALRIM-
SkV S. Tb. alumnns. W Praze 1636 w 8.

d) Saud poslední ilowka. Teli íástka w-
nosti. Pel. od K. M.ARKA SALERA, d-
kana Blalenskébo. W Praze 1637 w 8.

1394. AXT. KOXLV.SE Prawá katolickýeb

rodi , M rchností , bospodá , dítek , eládky
maudrost t. j. spasitedlná z|)rá\va, jakby rodi-

ow, wrcbnosli a bospodáo>ve' nábožn mli
celý dum a sebe sprawowaii. W Praze 1636
s dowolením arcib. Avydane'. Opt w Praze 1738
po twrlé u Fr. Karla Rosenmúllera. Nyní po
dewáté doložená s modlitbami ranními i >veeer-

ními, k zpowdi ald. str. 132. Opt 1756 w
12. esky a nm.

1395. Prawidlo swdomí, jak Každý kající

Mowk.. pokání inili má, >všem faráiim welmi
potebn. ^^' Ilolomauci u Mik. Hradeckého,

1637 w 8.

1396. Clyrydcalero srdených wzdycbáni w
pemyšlowání pebokbo umueni pána našeho

Ježíše Krista. W Praze w impr. akad. 1641
w 12. A — H. Rozjímání a modlitby. Pipiš

.Salomen hrab. z Dobrše, podepsána kollej Kla-

lowská J. tow.

1397. Zdraw, jisl, spasilcdlné rozwrženi
a uwážení posledního wšech lidí >vinše.. spolu

9 weejnau pašijí wšech lidí a spas. apatekau
z knížky o náslcd. Kr. p. sebranau. W Praze
w impr. akad. 1641 w 12.

1398. Duše kajici pobožn pes celý 40denni
pust každého dne twiení, w Praze 1641 famž
u Ji. ' ernoha, 1674 w 12. Maria matka nmí-
rajici. W Praze 16 12 w 8.

1399. Letra Zikmund. Prwni kesfanskho
lowka starost, 1. j. piprawa k smrti (z lat.)

W Praze 1644 w 12.

1400. Provázek trojnásobný ze tyrmecílma
obzwhištniih dobrodiní rod. b. panny Jlarie, z

lat. \v Praze u Ji. Šipae, 1644 w 12. str. 91.

1401. Pravé kesf. lásky w všelikých bí-

dách slraslného života se u kesíanúw ukazu-

jící (z lat.) W Praze 1644 w 12. str. 212.

registík.

Láiska k vzníím. žebrákm, nemocným, umíra-
jiiíin, dušikám w oistci.

1402. F. z- Rozdraiowa Duchovní cviení
a naueni o sv . modlitb, o pímé stezce k do-

konalosti o dobrém aumyslu praktika jedné po-

božné osoby. W Pr. u Ji. .šipae, 1646 v 8.

1403. Jo. Elis. Nierenheniii praesentia dei

t. j. Pílomnost boží, jak ji kdo má ped oima
míti . . též utšené rozliné modlitby, w Praze

w akad. impr. 1647 w 8.

1 404. MIKULÁŠE DRABIKA, knze Stráž-

nického , nahlédnutí do hrozné propasti saudíi

božích, vného pedzvdní a predzízeni an-

gel i lidi, jednch k spasení vnému, druhých

k zatracení vnému. Z jedné strany k hrze,

bázni a tesení se ped nepromnná u sprave-

dlností boží, z druhé zase ku potšení, nadji,

radosti a plesání w pesladkém milosrdenství

božím, 1650. Opt v Amsterodame u Jana

Paskovského, 1662 w 12. Rkp. ve. bibl.

XVII. H. 31.

1405. Tajemství sv. biování p. a spasi-

tele n. J. K. v sedmi rozjímáních na 7 dni

lýhodn složených. W Praze u Urb. Goliáše

v 12. 1653 sir. 80.

1406. Enoch, to jest o stálém lidí bohu od-

daných s bohem chození (bez m.) w 8. 1656.

1407. Navržení o pravdivém wšech vci
s Kristem sjednocení (bez místa) 1656. Inslitor.

1408. JIÍHO KOXSTAXCE a) Knížka

zlatá, jednomu každému stavu užiten pro-

spšná, w níž bohmila a nebo boha milující

duše na cest k životu vnému postavená

atd. W Litomyšli 1657 v 12. 1454.

Jest lo sv. Frant. Salezského Philolhea.

z lat. peložena.

b) Barlholom. Salucia zrcadlo duše, v e-
štinu uvedené. W Litomyšlí u J. Arnolta, 1662

v 8. W Praze 1700 v 8.

c) Cviení v dokonalosti a ctnostech krc-

sfanských pel. \V Praze I. díl 1663, II. díl

1664, HI. díl 1665 ve 4. Jest to Alphonsi

Rodriques exercilium christianae perfeclionis.

d) Wincencia KaralFy Seralin, neb škola sva-

tého milováni pel. W Praze u Urb. Goliáše.

1666 v 12.

e) Zrcadlo pašiowé , v nmžto láska ped-

stavuje bolest na dvanácti obrazích deset nej-

pednjších tajemství umueného p. Jež. aby se

v nm v zblidla Krislimila, lo jest, každá ke-
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sfanská duše. Z lat. Ludwíka Crasia. W Pr,

1672 we 4.

1409. WÁCSLAW. CELESTINA z BLU-
MENBERKU a) Canon vitae spirilualis neb

prawidlo žiwola diicliowního, t. j. odpoinutí

bezpené žiwota a duše kestanskébo lowéka.

Sepsané w 1. p, 1648, wydané w Praze u Ur-

bana Goliáše w 12. 1657 sir. 192.

b) Jer. Drexelia kresfanský Zodyak, t. j. ne-

beský cirkl a kolo, aneb dwanúctero znamení,

po kterýchžto každý kresfan blíže poznali mže,
zdaliby kesfan k wnému žiwotu byl ped-
zízen, ili ne, nyní na esko w staré kolleji

wydán, 1G36 w Star. m. Praž. w 12. Zik.

Lewa , impressor dedikowal u. p. Magdalen

Malowcowé rozené Belwice z Nostwic atd.

Druhé wydání koní : Na esko peložil Wácsl.

Celestin. Wydal Hynek Dlauhoweský probošt

Pr. po smrti pekl. w Praze u Urbana Goliáše

1674 w 8. Opt pod jménem cesta nebeská

bhu sluneného aneb dwanáctero znám. atd.

W Praze u Jak, Šweigera we 4, 1761.

1410. Duchowní cwiení každodenní w to-

waryšstwu obyejné kolleje Jiínské 1. 1657,

wlastní rukau Jana Kosticiusa. Rkp. wei'. bibl.

XVII. F. 42. we 4.

1411. Dies christianus, Den kresfanský, neb

spusob pobožného žiwobylí. Z lat. MIK. CAU-
SINA na esko pelož. W Litomyšli u J. Ar-

nolta Av 12. 1657 Fr. Brydel. W Praze 1662
w 12.

1412. Tob. Arnolla s. J. duchowní schránka

t. j. rozliná a pkná duchowní cwiení. W Pr.

u sw. Klímenta w 12. 1657 druhé wyd. (Pi-
piš Adamu Leopold. Wratislawowi z Mitrowic).

Po twrté tamže 1677.

1413. Co buh, lowk, kdokoliwk, co já,

co ty bože swatý w 12. 1659. Pak s titulem

druhým : Bflh sám , aneb zízení wšech in
k wtší cti samého boha, Z francauzského Mar.

Jind. Boítdona peložil KAREL ROSEX-
MÚLLER. W Praze u Dan. Michálka, 1678
w 12.

1414. Jana Nadasy annus Christi crucifixi.

Rok ukižowaného boha Ježíše na každý pá-

tení den pes celý rok, na esko peložený
od JANA ALEXIA APKA Wysokomeyt-
skélio alumna. W Pražké kolleji w 8. 1660
(dle Pele. od Fr. Brydela; snad pod dohledem

jeho peloženo).

1415. Den bude ten, ne kde zlatý, než kde

swatý. W Litomyšli 1660. (Boek).

1416. SLYWAR FRANT. cbík rajský.

W Olomauci 1661 w 12.

1417. FRIDRICHA BRIDELA «; Joannis

Nadasi annus Marianus rok Mariánský, pel, z

lat, W Praze 1661 w 12.

b) Téhož Nadasi divinum diviní amoris, z lat.

1661.

1418. ŠASTNÉHO KADLIXSKÉIIO a)

Zlatá ctností kniha , t, j. skulkowé a cwiení

tech (tí) božských ctnosti, wíry, nadje a lásky.

z nm, Frid. Spec pel. W Praze 1662 w 8.

sir. 912, regisl.

b) Pobožná rozjímání na každý den pes celý

rok i na nkteré swálky weyroní a slawnosti.

sepsaná od 3Iik, Lancicia, pel. atd. W Praze

1667 w 8.

c) Pauší swatomilá, aneb prawidlo, jakby bo-
habojný a kest, dokonalosti žádosliwý lowk
za osm dní poád w duchowním cwiení se

zamstknáwati mohl , do eštiny pewrácená.
W Praze 1674 w 12. Jest Barriho solitudo

Hagiophili.

d) Pokladnice duchowní, t. j. prawých a

spasitedlných pokladw schránka. W Praze.

1698 w 8.

1419. Filipa Kegelia dwanáctero pemyšlo-
wání duchowních, w nichžto se obsahuji welmi

pkné modlitby. Z nm. pel. ADAM PLINO-
WIC z SKOCOWA.
Opt wydal J. Krompholc w Lewoi 1666. Potom

w Ziliné skrze impr. Dedana, 1669 a 1677. AV Le-
woi téhož r. 1677, 1707. Pak w Žitawé 1715
M. C. P. (Pešek) sir. 356, též 1745 w 12. W Praze
u Jana Hochenbergera , 1783 w 12. str. 374 (od

M. W. Krameriusa).

1420. Pojednání o smrti. Wydal Michal Lani.

W Žilin 1664 we 4.

1421. MAT.JE WÁCSL. ŠTEYERA s,

J, í) Ludwika de ponte z t. J. rozjímání neb

mysli modliteb o nejpednjších tajemslwích wíry

naší, žiwota a umuení p. n. J. Kr. a nejs, p.

Marie i nkterých s nimi spoluwkých swatých

a ewangelium pes celý rok w církwi se íta-

jících. Auwod. W Praze u sw, Klím, 1669 we
4. str. 60. ástka lni, (o híších, o 4 posled-

ních wcech ald.) W Praze u sw, Klím. 166S

we 4, str, 326, ástka líhá (o wtlení a d-
tinstwí Jež.) w Litomyšli u J. Arnolla z Do-

broslawína, 1669 we 4. sir. 274. III. ást.

(žiwot a uení Kr. od ktu až do zaátku umu-
ení). W Praze u sw. Klím. 1671 we 4, str.

524, IV. ást, (umueni p.) w Praze u sw.

Klímenta, 1668 we 4, sir. 489. V. ást. (ta-

jemstwí p. Kr.) w Praze n Jiího ernocha, 1675
we 4. sir. 210, (pekladatel I. a IV. ástky
jest J. Konstanc. Ostatních, t. II., III. a V.

Šleyer),

b) Wný pekelný žalá aneb hrozné pekelné

muky, obrazy a píklady w jaz. wlaíském po
40krát na swtlo wyšlými wypodobnné, a nyní

pel. a k spasitedlné bázni i wýslraze wšech
bezbožných lidí na swtlo wydané. W Praze
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1676, 1679, 1701 >vždy w 12. Spisowatcl

jest Joan. Manni.

c) Jiiiia 31iilol)ilski'lio dum wínosti, z lat.

|iel. W Pi;i7.c 11 sw. Klim. 1(581, 1682 w 12.

1422. Zrcadlo kiosfanskýcli sUiilUúw aneb

sw. Franf. Borgiáie list . . poslaný klášlera

\v Gardii abatyši, a swc podlé tla tet (pol.)

W Praze u sw. Klim, 1671 w S,

1423. JAXA DLAUHOWESKÉIK) Hora

pomoci aneb obnowcni pobožnosti k ilrnácli

sw. pomocníkm. \V Praze u J. Aruolla w 12.

1671.

1424. SAMUEL ÁSLAWSKÝ. W králce

sepsaná knížka o potupení swtskýcli marností.

Sepsal jsem já frater Samuel iaslaviensis tuto

knížku r. 1671. líkp. w 12. u p. Boka.

1425. IMICII. WO.JT. KIlUZIlS z KllAU-
ZEXBERKU wšechnm wrným, pobožným a

boha milujícím upímným Cechm w stewách

milosrdenstwi p. n. J. Kr. to obzwláštní lásky

na díle do eštiny peložené . . horliwé pre<l-

ložení. a jisté užitené cwieni.. píedslawuje.

W Praze u Jir. ernocha, 1672 w 8. str. 256
a rcíjist. Prwní díl knihy zawírá twero o

wnosti premeyšlení, druhý o rozkoši rajské,

kdež 26 kwítk, k. p. anemone mysticky po-

wažuje, nkdy též rýmy piméšuje.

1426. Bi Kristí) na bezbožné w chrámu

pán a rozpustilé pí'i službách božích, z lat.

pel. od iMATÉJE TAWERA. W Praze

1672 w 8. u sw. Klímenla. Item ib. 1673 av 8.

1427. Ambrože od sic. Ondeje krátké po-

psání milostí a dobrodiní dosáhnutých skrze

pobožnau modlitbu stelní : Ježíši s Marií matkau

Iwau atd. W Praze 1672 w 8. (We. bibl.

G. 45.)

1428. Uzda duchowní aneb spasitedlná pe-
myšlowání o posledních wcech lowka , od

VVO.JT. MARTIMUESA. W Praze u sw.

Klím. 1672 w 12. str. 216, pak 1675 we 4,

(též i nmecky). Po tetí w Praze u sw. Klí-

menla skrze Stárka faktora, 1 702 w 8. Opt
s nápisem : Uzda duchowní wšem pobožným
duším spaseni wného žádosliwým welmi pro-

spšná : z písma sw. a rozliných uiteluw du-

chowních sprawená a slormowaná. W Praze

w !!ochenberí^rowské tiskárn 1791.

1 -29. Solamen aeo^rotorum. Aneb duchowní
tšeni wšem lidem stonajícím, též wel. p. fa-

rám i jiným spráwcíim duchowním potebné
H užitené. W Praze u Urb. Balt. Goliáše, 1674
w 12.

1430. Wšeho swla wojna, t. j. bedliwé a

rozkošné rozinlauwáni o uslawiném boji roz-
umné duše proti tem auhiawnim nepátelm

;

tlu, swctu a dáblu. W Praze 1675 w 8,

1431. Jana fíahtísfy s. .1. Wnee wnosti,
z nm. peložený s písni o poznání boha a

sebe samého, od JAKUBA F. A. WRBY.
W Praze u sw. Klinienta za Daniele Michálka,

1676 w 12. 3% archu.

1432. llortulus animae piac. Zahrádka du-

šiky pobožné , w které se lowk kesfanský

s užitkem procházeti muže, wzdlaná a wydaná

od DAMELE SYXAPIA atd. W Dráždanech

u Krištofa Baumana, 1676 w 16. str. 408.
Obsahuje 12 procházek, a nalézají se w ní roz-

liné werše wzdlawateliié i modlitby a wzdceh-
nutí WC werších. Do nniiiiy pel. aiiktor sám
wydal w Lesné polském 16M0.

1433. Deus solus. Olomuc. Kilián, 16Y6
w 12. (Boek).

1434. Prawá maudrost aneb welmi potebné

rozjímání k nabyti bázn boží rozdlené na

každý den w týhodni, z wlaské, a nyní z nm.
ei na esko peložené. W Praze ad s. Clem.

1677 w 12. str. 140.

1435. P. Anasfasia: Majeslas b. v. Jlariae,

to jest : O welebnosti a sláw nejbhih. p. 3Iarie

wywolených 52 rozjímání, nimiž nejdiwnjší

matka boží na každau sobotu pozdrawena a

zwelebowána býti muže. W Praze u Urb. Go-

liáše, 1677 w 8. dwa díly.

1436. Búudon Jindich. Zízení wšech iníi

ke cli a sláw samého boha. W Praze Dan.

Michálek, 1678 w 12.

1437. Poslední wiile aneb duchowní kšaft

pro osoby mužské, k nmužto jsau pidané n-
které welmi nábožné modlitby. W Praze u Ur-

bana Goliáše, 1678 w 24.

1438. Rozmlauwání mezi Kristem a low-
kem o spfisobu šfastné a blahoslawené smrti.

W Praze u Ji. ernocha, 1679 w 8.

1439. Chot Krislowa, aneb duše nábožná

hledající swého milého p. ,1 . Kr. od MATJE
VIERIA. W Praze 1680 w 12. u Dan. Mi-

chálka. W Litomyšli u Jana Kamenického 1734
w 8.

1440. Pobožný msíek nebo pobožná na

každý den celého msíce rozjímáni. W Praze

u sw. Klím. 1684 w 12. str. 79 a pipiš bra-

trslwu panny Marie. VV Hradci Jind. od. G.

D. s. J.

1441. Jiskry milostí boží kesfanskau duši

rozjímáním rozncující, od AUGUSTIXA HUB-
KY z LIMENTIIALU. W Praze 1684 w 8.

1442. Wúdce duchowní a spasiledlný, kte-

rého duše kest, každodenn následowali a k

welikému duchownímu pro.sjtchu welmi snadn

dojíti mže. T. j. zlatá a hrub lehká cesta,

po které lowk do kuruw auffelw nebeských

pijití mže atd. W Praze 1685 u Kat. er-
nochowé \v 8.

1443. Suojiek mirrhy z paterého líijcmslwi



BOHOSLOWi. WZDLAWATELNÉ A NÁBOŽNÉ. 333

bolestného nejbl. a nejbolestnjší rodiky boží

Marie swázaný . . . k hrobm božím na weliký

pátek putujícím kesfaniim. W Praze 1690 u

Ji. Labauna. A— C5. (rozjímání pobožná).

1444. Duchowní cwicení sw. otce Ignacia

7, Lojoly, zakladatele tow. Ježíšowa atd. z lat.

w eštinu peložená , a k spasiledlne'mu duší

užitku a užíwání na swtlo Avydaná (od Karla

Muíjeta). Wytištna w Starém mst Pražském

u Joachyma Kamenického, 1721 w 8. str. 269.

Nejprw 1692 w 8. w kolleji s mnohými ry-

tinami. Obsahuje rozjímání a cwiení w ke-
sanském uení.

1445. J. BECKOWSKÉHO a) Studnice

wod žiwých neb rozjímání a uctní pti ran

Krista. W Praze u K. J. Jeábka w 12. 1694.

(Pipiš Jiímu HynkowiPospíchalowi, nejw. mistru

kižow.)

b) Trojice nejswtjší atd. W Praze 1706

we 4.

c) Cesta milosti, cesta šfastnosti k šfastné

wuosti, od Beckowského. W Praze w 8. 1724.

1446. Rže duchowní líbeznosti, neb wý-
kladowé na jedenkaždý titul Marie panny, od

FRANT. FRiD. ŽALKOWSKÉHO. W Pr.

1696 we 4. w impr. univ. za Wojt. J. Ko-

niáše faktora. We. bibl. F. 6.

1447. Spsob nábožný, kterého pobožní ke-
stané pi pohbu užíwati mohau. W Praze u J.

K. Jeábka w 8. 1696.

1448. ŠTPÁNA PETRA z TRINCLE
nia> ^Yolajicího na paušti. W Praze u Ji. La-

bauna, 1697.

1449. Piklad o zalwrdilém w híších lo-
wku. W Praze w impr. arcib. we 4. 1698.

1450. MILOXA HCBACIA a) Hwzditka
rúžencowá srdce bratrské oswcující. W Praze

w impr. arcib. 1699 w 8. skrze Ji. Sam.

Beriiigera.

b) Jarolíma Hirnhaima , opata Strahowského

kwití hory Siónské, aneb rozjímání duchowní

na každý den pres celý rok rozdlená, z lat.

pel. W Praze u K. J. Jeábka, 1721 w 8.

c) Umíráek pobožný aneb žádost bohaboj-

ného kesfana chtíti pobožn a šfastn umíti.

\V Praze u K. J. Jeábka we 4. 1725.

1451. Alexia de Segala kapucína, bezpená
cesta do nebeského ráje, klerau mu spasitel

tiáš J. Kr, ukázal skrz ona slowa u sw. Ma-
tauše 16, 24. Kdo mne chce následowati, ten

aC se sám zape. Z wlaské ei na nm. pe-
ložená od Jana Ludwíka Uranského kapu-

cína , nyní pak od jistéiio duchowniho téhož

ádu na e ceskau peložena. W Praze u J.

\V. Helma we 4. str. 300. b. r. téz 1718

we 4. dwa díly.

1452. Mih. Causina Dwur swatý aneb kesf.

nauení we wšelijakých duchowních cwieních

a ctnostech proti ošemetným základm a pra-

widlám marných swtákw . . z franc. pel. od

J. BARXERA. W Praze w kolleji I. díl 1700
we 4.. II. díl 1705 we 4.

1453. Stellarium novum, t. j. knížka pobožná

o blahosl. p. Marii, w Holomauci 1701 w 8.

1454. Františka Salezia knížka zlatá, jednomu

každému stawu užitená a prospšná. Z fran-

iny pel. od JANA WS. SUMY, w Praze

u sw. Klím. 1701 w 8. str. 403 mimo registr,

a pedml. Též u J. K. Hraby 1780 w 8.

1455. Zrcadlo umirajícicb (bez tit.) >v 12.

str. 360. Chronogr. na konci ukazuje 1704
(^eština špatná).

1456. Kesfanská zpráwa o wcech . . které

k dosáhnutí wného spasení potebné jsau, w
Praze u J. Arnolta z Dobroslawína, 1704 w
12. str. 24.

1457. Exercitia octiduana an. 1704 et 1705.

Rkp. we. bibl. XVII. E. 39. fol.

Rozjímání nkterého z ádu Jesuit, w eském
jazyku. Poíná : Prwní práce a obírání w zahrad
býwá X konec schází. \Ašeho 52 listy.

1458. Jana Dyrckynka a) Regule aneb pra-

widla dokonalosti, podlé kterých bohu oddané

panny, jenž sob umínily istotu panenskau . .

zachowati, jako i duchowní atd. ídili se mohau.

w nm. 1700 wytištné, nyní pel. w Praze

u Wojt. J. Koniáše, 1706 w 8.

bj Duchowní hodinky, aneb rozwržení celého

dne atd. z nm. pel. w Praze u Wojt. J. Ko-
niáše, 1706 w 8.

1459. Rebík 34 stup, t. j. kapitol, po

kterém jedna každá kesf. duše., p. Ježíše . .

na horu Kalwarie . . wslupowati mže, w Praze

u K. F. Rosenmullera, 1706 we 4.

1460. Pemyšiowáni (nábožné) o uinném
pokoji 8 stran 1707, w Žitawe [Pedch. po-

klad atd.]

1461. Pée potebná o duši, od kazatele

jednoho w listu ku poslaucham swým psaném

pedstaweiiá. Z engl. a nm. w 12. 1707 sir.

38. [cxemp. w Lipsku widl Boek].

1462. Pair. Praxla s. J. Snadný a bez-

pený spusob , nímžto se istotné duše bohu

získati mohau, wšem jenž panenskau . . istotu

zamilowali k užitku, z nm. pel. ANT. MAR-
'1'IXKC s. J. w Praze u K. F. Rosenmullera,

1708 w 8. Pipiš slen Fr. Eufrazii hrab.

z Trautmansdorfu.

1463. JAXA LIBERTIXA a) Memento
mei. O srownání wule naší s wúlí boží. w Pr.

1710.

b) Desílka apoštolská sw. Xawcria, w Praze

1723 w 12.

c) Dies anioris. z lat. Jakuba Boimana Je-

suity, w Praze.
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1464, Colloquium parhenium super canlicum

l». m. iiiaffiiilicat cle. to jest roznilaiiwání du-

chowni s>v. Joíoa s bluhosl. paniiaii Marii, cui

accedit colloqiiiuin s. s. seiiiim super canlicum

Siineonis. ^^ Brn 1710 a 1711 >v 8.

14t)5. FRAXT. fc>\>OBOl)Y rženec swaté

milosti. W Praze u Barbory Beringerové we
4. 1712.

1466. 5. Pelra z AlkaiUary duchem sw.

oswiiieho františUáua, knížka zlatá o pemy-
^lowiMii a ducha modlení w jazyku španielskem

sepsaná, av eský uwedená. W Praze u K. J.

Hraby w 12. 1714 (druhé wydání).

1467. Jana Gerharda a) Lékastwí duše,

uucbo krátké sebráni mnohého potšení z písma

sw. Nm. sepsané a nyní z polského na slo-

wenský jazyk peložené, 1714.

//) Potšeni plné roznilauMání samého boha

s duší wruau a nábožiiau. \v nm. jazyku se-

psané a nyní z polského na slovenský jazyk

peložené, 1714.

1466. Poslední duchowní kšaft anebo prawé

a spasitedlné pihotowení k šfastné smrti. W
Praze u sw. Klímenta, 1714 w 8.

1461). Kresfanské rozjiináni na každý den

jednoho msíce. NV Praze 1716 w 8.

1470. JAXA BLASIA a) Apateka duchowní

w cas morowého nakažení potebná.

h) Confessionale evangclicum, aneb knížeky

zpowdní na celý týden (w rkp.)

c) Evangelicum conscienliosum, t. j. zpráwa,

kterak se ewangelický kesfan chowati má. aby

swdomí dobré zachowal (w rkp.)

1471. WK\C. WRATISLAWA ádu Ihea-

linského krwawí potuckowé preyštjící se ze

školy ukižovaného p. J. totiž reci o peho-
kém umuení jeho, bolestné p. Marie, s pilo-

žením na 1 5 tajemsiwi 1 5 horliwých rozjímání.

\V Hradci Král. u W. J. Tybelly, 1719 w 8.

1472. Poklad ewangclického kesfana, t. j.

.ležíš spasitel w Betlém narozený atd. Cechm
pobožným dar nowélio léta 1719. W Lipsku

u Ondeje Ceidlera w 8. 2 '/^ archu. Pili.sk-

nuto: Swatá a bezpcíná cesta wíry ewaiig.

kesíana od str. 28 až do 38.

1473. Piozliná lítostivá rozjímáni lkající

liuše nad smrledlnoslí lovka, které na vrchu
Bon repos . . napsané se nacházejí. W Praze

II K. .1. Ilraby, 1720 v 8.

1474. .Myšlínky kající bíchw swých litující

duše. W Praze u K. llrahy w 8. 1721.

147j. Cesta k spasení, aneb poádek z pí-

.•>ma swiého. 1722 v 8.

I 17(). Jana Aitidta informatorium biblicum.

.Naueni z písma o kesf. životu a blahosla-

vené smrti, 1723 v 12.

1477. Duchovni zaopatení na cestu do

vnosti. W Brn u Svobod, dd. za faktora

Fidlera okol, 1723.. v 8. sir. 208.

1478. WÁCfc?L. GLEVCHA Sto regul

života bez r. (Inde.x).

1479. Pt Davidových kamen Goliáše po-
rážející, neboližto pt . . pána a spas. n. J. Kr.

tajemství, t. krve poceni, biování, koruno-

vání, kíže vleeni a ukižování, od p. Maxim.
Anlonina a Jesii., ádu sv. Augustina bosákv.
W Praze u J. W. Helma. 1723 ve 4. sir.

344 registr.

1480. Milováni dvoje: jedno druhému od-

porné, 1724 v 8. (t. svta a boha).

1481. PAVVLA JAKOBEIIIO a) Welmi
dležité píiny proti hodování a opilství, smil-

ství a nestydatosti, sváru, závisti a lakomství

od Pavla Jakobeiho (v Puchov) 1724.

h) Zaiirádka duší nemocných, v níž se na-

cházejí mnohé zdravé , vonné a spasitedlné

byliny, jimiž se zarmaucená srdce lidská a duše

v bíd, nauzi, protivenství a nemoci posta-

vené, oberstviti a hojiti mohau. Pidáno jest

ku konci krátké nauení , kterak se lovk
w každém neštstí i pi hodin smrti chovati

a ím se v as protivenství a kíže tšili má,

1733 (w Puchov) w 12. sir. 112.

1482. Ilalleluja zlatý dar nového roku, 1724.

1483. Jih/to Iwanka: Vince te ipsum, pe-
moz sebe sám, velikých božích svatých Ignacia

a Františka písloví , w eštinu peložené od

T. ERNOHORSKÉHO 1. p. 1728 ve 4.

Bkp. we. bibl, XVII. F. 15.

1484. Victorina od swatého kin Nová
všeho svta vojna proti tem auhlavnim ne-

pátelm, tlu, svtu, dáblu. W Praze u Joach.

Kamenického, 1728 w 12.

1485. TOBIÁŠE AKERTA a) Pemoz
sebe samého, z latin. Jiího Ivanka

,
peložil

Tobiáš Cakert. Bkp. od r. 1728 v bibl. we.
4 díly str. 140, 192, 159, 141. Tišt. w Jlladé

Boleslavi, 1748 w 12. u Frant. Slánského.

h) Pavla Barriho tí dnové Svatomila, aneb

pes ti dni duchovni saukromnost k obnoveni

ducha. W Hradci u W. J. Tybelly w 12.

1728 pel.

1 486. Kunst neb umni vné spaseni sob
získali. W Praze u Joach. Kamenického v 8.

1731.

1487. Matje Augustiniho a) Pemyšlování

svaté o trplivosti kresfanské a o lom, což ji

na odpor stojí, totiž o netrplivosti; aby srdce

kresfanské onauno na každý den se ozdobo-

valo, ale této piln vystíhalo, z písem sva-

tých vyvedl ,
píklady vysvtlil a pedložil

Malhias Augustini atd. 1734 str. 311 bez mísla

(v Pauchov).

l>) Pemyšlování o smrti.
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1488. B. W. Marpergera shromáždní jeli-

iiátek, kterak mládež ponejprw k Meei pán
pistupowati má, 1736 w 12,

1489. Ignác. Fraiit. Gregora Pedrahá ped
obliejem pán smrt swatých jeho. W Hoe
Kutné u Jiího Wojlcha Kincla , 1738 we 4.

1490. Pemyšlowání o sedmi posledních slo-

>vích ukižowaného Ježíše^ 1738 w 8.

1491. Pemyšlowání o osmeru blahoslawen-

stwí s ^výkladem a nauením, 1738 w 8.

1492. Sladký nápoj, jak pi trpké nemoci,

tak pi hoké smrti duše posiliuijící, t. j. n-
která užitená a potšitedlná w as nemoci,

tení a modlitby od Jana Siesa. W Hradci

Král. 1738 w 8. též \y Praze 1755 w 8.

u J. K. Hraby.

1493. Blažeje Palmy (paulána) newywaži-

tedlný poklad, aneb wnitní we wšelikých se

ctnostech cvvieni k saudnému dosažení prawé

pobožnosti prospšn slaužící, z lat. W Praze

u K. F. Rosenmiillera w 12. 1739. Nákl. dd.
s\v. Wácsl. Též w Holomauci u Mikuláše Hra-

deckého w 8. (b. r. XVII wk. Boek).

1494. Salubres morienlis seque pro felici

aeternitate disponentís affectus. Olomucii 1741

\Y 8. lat. nm. a esky. Sepsal Bernard Minetti.

1495. P. Wilima Stanihursta Starého lo-
vka skrze uwažowání ty posledních wcí
promna, a nowého zrození (pel. do eštiny).

W Praze 1741 w 8. u sw. Klímenta. Nákl.

dd. sw. Wácsl.

1496. Den s modlitbau zaatý. W Praze

1741. (Boek).

1497. Píprawa k smrti s pipojením jiných

užitených knížeek, od Jiího Ambroziusa, w
8. 1742 (bez místa) potom w Prešporku 1778
u Packa w 8. str. 443, pod spráwau Michala

lustitorisa Mošowského , kterýž i pedmluwu
pidal.

Knížeky pidané jsau: a) Nepeplacené lóka-
slwí duše w pokušení atd. bj Peniyšlowání o nio-
rowém nakažení s modlitbami, c) Sunimowní zprá-
wa, kterak se kesan ped, pi i po zpowdi a

weee páné iižíwání chowati má. Na konci jsau
písn.

1 498. Sw. Ignacius z Lojoly každému k uctní
. . pedstawen. Pobožnost snadniká . . na osmero

.. tení pes celý ochlab rozdlená. Náklad.

dd. sw. Wácsl. W Praze u sw. Klímenta,

1743 w 8.

1499. Haas Leonard Wýtah krátký pod ti-

tulem: Škola Kristowa. W Holomauci, 1743
w 16. 1772 w 8.

1500. Laskawé lítosti aneb z milowání ptí-

wod mající skraušenosli newyprawitedlný po-
klad k Hžíwání každodennímu (pel.). W Praze

u Johanny Kaudelkowé w 8. (1744) str. 179
(nábožné cvA'iení).

1501. Tsná brána, auzká cesta k žiwotu,

ukázaná w oprawdowé reformací srdce. Pidáno

také D. A. F. falešné kesfanstwo od samého

Ježíše peswdené, 1774 w 12. (^bez místa

a tisk.)

1502. Krista p. ewangelium, Izaiášc o na-

rození Kr. p. c. 9. 6. a jeho potšení plném

jménu Imanuel , w zwláštních pemyšlowáních

pedložené, 1744 w 8. (Index).

1503. Pemyšlowáni w modlitbách str. 356,

pidány jsau písn duchowní 1. p. 1745 sir,

172 (špatná eština),

1504. Naprawená cesta k hoe Sión, msta
žiwého boha, nebeskému Jerusalemu atd. S pi-
dawkem ukazujícím spiisob uení sw. Pawla

w epištole k Himanm sir. 8G. Ilem. Wyuo-
wání podlé písma sw., jak probuzené duše se

mají shromaždo svati a spolen s užitkem se

wzdláwati str. 86— 98 W Behu 1746 w 12.

(u p. Boka).

1505. Ewangelický poádek k milosti boží

jak duše od wlaslní sprawedlnosti a nábožnosti

odwedena, a k poznání swé híšné bídy piwe-

wedena, potom ale k odpoinutí w ranách Je-

žíše doprowozena býti, a lak skrze wíru k od-

puštní hích a k pobožnému žiwotu pijíti

má (w rozmlauwáních). W Behu u Sam. Traut-

mana 1746 wel. 12, A — K6. (we. bibl.

F. 182),

1 506. Pobožné pemyšlowáni o pehokém
umuení a smrti pána Ježíše, na wšecky dni

skrze celý pst rozdlené, s pídawkem nkte-
rých pobožných modliteb k ukižowanému p.

Jež., a bolestné jeho matce. Sepsané od jednoho

knze z towar, p. Jež. Wylištné w Praze

w impr. tow. Jež. u s. Klímenta, 1 747 w 8.

sir. 189.

1507. Pautník, ua spsob labyrinlu J. Am.

Komenského složená kniha, od MATJE BODÁ.
W rkp. u dd. Bodowých, (w. Lad. Barlolo-

meidesa memorabilia prov, Cselnek, 1799 a

Tabl, Poe. II. 55).

1308. Zlatá pokladnika dítek božích, kte-

rých i)oklad w nebi jest w sob mající wy-
braué wýpowdi písma sw. s pidaným wy-
swcllením a s rylmami wzdlawatelnými z nm.
Karla llein. Bogatzkylio pel. od A\D. IVIA-

CIIERA. \V Berlín 1749 mal. 8. podlauhly

str. 366 u Kr, Frid. Henninga,

1509. Newyprawiledlný poklad z milowání

puwod mající skraušenosli. W Praze u Jolianny

Kaudelkowé w 8. bez roku.

1510, AXT. KOXIÁSE a) Reílcxiones

sanclae singulis per mensem diebus salubriler

ponderandae. Latine, bohcmice et germaniíc.

Pragae 1753 w 12.

b) Hozjímání na každý den w týhodni (lem-
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dni) s wýkliidem oli-eiuíše, pozdravení andl-

ského, od Aul. Koniiiše. W Praze 1754 w 12.

ies^ky a nm.
1511. Swalc uparnalowání na každý den

>v msíci k |)ol)ožiimii i)o\váženi sobe a bliž-

nímu ku potšení a wýstraze, sepsaná od jednobo

knze i tow. Jež. W Praze u Ign. Prusy w 12.

bez roku sir. 240 (1753 ?)

1512. Spasiledlný týboden , aneb krátké

wnélio spaseni upamatowání. Na každý den

>v lýbodni rozwr/.en, jakož i welmi prospšné
rozjímáni k poátku neb ku konci každého roku

aneb radji k zaátku a ku konci každélio m-
síce s horliwým wzdeclinutím a cwienim nej-

pednjších ctností ozdobené, od jednoho knze
t. .1. W Praze u J. K. llraby, 1754 w 8.

1513. Cwiení a rozjímáni wšeliké duchowní.

(Tow. Jež.) Hkp. stol. WH we. bibl. Wli.
H. 16. w 8.

1514. GATTV, KAJETÁN JAN a) O po-

winnostech stawu manželského , w Olomauci

u .Škarnicla, 1756 w 8.

b) Cesta k pra^^ému štstí, nebo krátký ob-

sah wule boží.

1515. a) Knížka lozunkfi cirkwí bratrských

na r. 1759, w Berlíne u K. F. Henninga w 8.

t. r. sir. 56. b) Lozunky církwí bratrských

na r. 1763 a 1766, lamže u Jana Jiího Lose.

c) >N yuíujicí texty církwí bratrských a ob-

zwlášln dílek na rok 1765, w Berlín u K.

F. Henninga, 1764 w 8. Též na r. 1770.

Tamž u J. J. Bose 1769. Opt na r. 1771,
obsahující pauliá slowa, která od našeho milého

p. a spasitele vyknuta byla, w Berlíne u J.

J. Bose, 1770 w 8. sir. 62.

1516. JOBA ZIMEŠKALA z DOMA-
NOWCE Škola Jobowa, w nížto w kíži a

zármutku postawený kesan trpliwosli a upo-

kojeni uiti se mtíže, sepsaná r. 1764, w Prešp.

u Mích. Landerera, 1770 w 8.

1517. Knížka . . o smrti a mládencowi. W
now wyt. w Holomauci u Josefy Hirniowé,

1765 w 8.

1518. Nadje božská spasitedln daufajici

w nadji upewniií pílišn se spoléhající a zau-

lunlÍNvý k naprawxíni, w Praze u sw. Klimenta

>v 8. 1765.

1519. Wýborné duše lékaslwí na ti díly

rozdlené, prwní dil pedzachowáwající líky,

totiž užitené pes celý den pobožnosti , druhý
dli spiisob náležité zpowdi, tetí díl správvu

pobožného a swalého pijímání w sob obsa-
huje, nákladem P. Daniele Metelky w Drškow,
>v Praze u Job. Prušowé, 1768 A — G. [Též
nakl. dd. s. Wácsl. 1741 VJ

1520. Spasitedlná zpráwa a nauení, kterak

kresfan katolický u prosted vezdejších starostí

bohu slaužití, rozliné ranní, weerní, pi mši

sw. též k zpowdi a pijim. užitené modlitby

konali muže. Od KAULA JOí. KIIUXA.
w Praze 1769 w 8. w kolleji 1. J. skrze J.

J. Sneidra faktora.

1521. Zrcadlo asného i wcného žiwota

neb knížka zlatá, sepsaná od knze Wácsl.
Witališe, pel. od WÁCSL. I»ARAUUKA,
1770 w 8. w Praze w impr. arcib.

1522. Budíek nebeský duše kesfanské w
mrákotách hích hluboce spjící híšníky bu-

dící, \\ Hoe Kutné, 1770 w 12. W Hradci

Král. w 18. w Brn w 18.

1523. Patnácte lajných trájjení, sepsané os.
Maí Magdalen, w Holom. w 12. b. r. (1770?)

1524. .Sw. Ignacia z Lojoly osm swatých

dní ku pomoci a zpráw na cest boží zaí-

najících k poádnému užíwáni zlaté knihy, z lat.

pel. FliAiXT. MITSKA (?) s. J. nákladem

dd. swat. Wácsl. w Praze u Fr. AI. Jelínka

w kolleji 1772 w 8.

1525. Duchowní kuchaka, kteráž jistému

pausle\Miíku skrze angela pedstawena byla, w
Holomauci w 8. 1772.

1526. Krátký wýtah knížky pod titulem:

Škola Kristowa, w Holom. w 12. (okolo 1774).

1527. Praktika kesfanského katolického cho-

wání w 12. Nákladem dd. sw. Wácsl.

1528. S. Ignatii de Lojola verus imitator el

socius Jesu, latine et bohemice. Nákladem dd.
sw. Wácsl,

1529. Pobožný sp&sob pi wyprowázeni

k hrobu wrných mrtwých. Nákladem dd. sw.

Wácslawa.

1530. Sancla perseverantia, t. j. S. setrwání

každému pobožnému ;lovveku k snažnému se

w nm ostíhání kratice wypsané w 8. be;;

roku a místa listu 12.

s) Modlící knihy.

1531. Modlitby a písniky pobožné zwlášt

k narození pán rozlinau rukau psané pio n-
jakau šleihlinu. Hkp. od r. 1629 we. bibl

XVli. J. 3. Inc. Pobožnost pro den pán neb

nedli atd. — Lilanie o Josefowi, o sw. Be-

nediktu — kterak má pobožná osoba kolébku

strojiti dfátku Ježíškowi na den sw. Tomáše atd.

1532. M. SAMUELE z DRAŽOWA a)

Desatero pemyšlowáni s modlitbami kajícími we 4.

b) Modlitby, též pemyšlow ání swaté, pannám

a punim, wdowám a sirotkíim i jiným k pot-

šení we 4. w Zilin 1629, 1669 w 12.

c) 3Iodlilby k asíjm tmto posledním za-

rmauceným a welice straslným pipadne, k nimž

pipojené jsau krátké modlitby na ewangelia ne-

dlní w now složené w 12. bez m. a r. (1630?)
sir. 213 a resrislík w 12.
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Uwodí lat. werse M. Troila w pedu i w zadu
str. 257, (w lus.) Opt s titule ni : Morllilby trhto
zarmauccných asuvv, z autorinv ewangclitských.

W Žitaw"l685, w Laiibn 1745. Index.

d) Eiiclíiridion precum sacrariim : Hníní knížka

modlitební s powoleníin konsisloe Drážcfanské

w 12.

e) Modlitby k slawnoslem a památkám wey-
rocním, 1G30 w 12.

P Sacra anchora Boemorum exulanlinm : skrau-

šené k pánu bohu obrácení lidu ewangelilského

eského , mezi cizími národy zftstáwajícíbo.

W Pirn 1638 w 12.

g) Skraušene' modlitby, te'ž píemyšlowání a

rozjímání duši Iruchliwau oberslvvující z zá-

kona božího, 3 díly.

1533. Simeona Weperea Poklad duše, t. j.

modlitby pkné. W Praze u Pawla Sessia w 12.

1630.

1534. TANOVrSKÝ JIÍ: Fhiala sanc-

torum etc. t. j. nábožné modlitby. W Lewoti

u Wowria a Brewtra léta 1631. (Ddic. Annae

Sungogianae iiatae Thurzoianae Joannis Sun-

gogii uxori et Magdalenae RafFagownaeJ w 8.

(Boek). Též w Lewoi 1635 w 8. Též s pi-

daným Kašpara Neumanna Jádrem wšech modli-

teb, w Laubn 1745. W Prešporku 1812 w 8.

sir. 233.

1535. Útoišt k požehnané matce boží,

w Praze 1633 w 8.

1536. Modlitby na swálky nkterých sva-

tých. Rkp. w 12. r. 1635 pi agend F. 238
—254. (Boek).

1537. Rukowt z rozliných kat. uitelw
na žádost mnohých wzácných lidí nemocným a

umírajícím užitená pi posledním pomazání, ped
i pi smrti slaužící. W Praze \v Staré koUeji,

1636 w 8.

1538. Rozkoš rajská aneb každodenní wné
maudrosti poklona od jitní zanauce až do

kompletu, na celý týden rozdlená. W Praze

w staré koUeji, 1636 w 8.

1539. JIÍ FERUS a) Zlatý nebeský klí

[Cyriaei Ricci), aneb wraucné katolické modlitby

na 16 díl& rozwržené, w kterýchžto se pedn
wynacházeji modlitby ranní a weerní , pi mši

a nešporní, zpowdní a k pijímání
;
jakož také

modlitby k nejswtjší swatosti oltání , k sw.

trojici, ku Kristu pánu a k jeho umuení, k

matce boží Marii pann a jiným stalým , na

Avšecky weyroní slawnosti a jiné obzwlášlní

dni, w obecních a Mlastních potebách a d-
ležitostech, za swtské a duchowuí panny, za

thotné a kající ženy, za nemocné a umírající

osoby, a naposledy za duše w oistci. A to

k obzwláštnímu užívvání a potšení pobožného

ženského pohlawí, 1637 \v 8.

Preasto tištné brzo s nkterými promnami

brzo bez nich, a pod jménem Weliký nebe klí,

anel) Nebeský klí známé. VVyšlv w Uherské Ska-
lici 1784. W Brn 1818. W Jind. Hradci u Land-
frasa, 1822, 1827, 1832, 1834. W Praze u J.

Jeábka 1831. Pak: Aiiplný zlatý nebe klí, od
Jawornikého (cens. 1837). — Opt: Zlatý nebe
klí kesana katolického, obsahujíc pobožné mod-
litby ranní, weerní, pi službách božích a jiné

rozliné |)ísne w 8. w Litomyšli u Jana Turecka,

183(), 1833. — Z. N. K. duše kesanská bohawm
a dokonale milující, t. j. wraucné kat. modlitby na

12 dílíi rozwržené. Pro pobožné pohlawí ženské
w 8. w Hrad. Kr. u Posp. 1830. — taniž 1841 ar-

ch 52. Na 16 dílií rozwržené.

bj Pomoc katolická dušikám w oistci.

W Praze u Zikm. Lewy, 1641 w 12.

c) Modlitby k swatým patronm eským, w
Praze 1642 w 12.

d) Tužebná a srdená snplikací lidi umíra-

jících. W Praze 1643 w 12. Sepsal Alex. Ca-
jefamis, pel. Jií Ferus.

e) Hora Sión, modlitby od Ji. Fera.

fj Žaltá pro wojáky. W Praze w 12.

1540. SOLNIKY Wácslaw Mat. Modlitby

lowka nemocného, Rkp. r. 1638 pi agend
(u Boka).

1541. NONNIUS Pawel. Šest modliteb w
nemoci tžké postaweného lowka. Rkp. 1638.

Agenda (u Boka).

1542. Modlitby nkteré zwláštní w as pro-

tiwenstwí církeAvního. Pi agend w rkp. 1638

w 12. (u Boka).

1543. Prwní srownání a odewzdání naší

wle s božskau, pak otázky, kteréž nemocnému

mají pedloženy býti a mnohé jiné, 18 list

w 8. b. r. a tit. Rkp. (we. bibl. ?)

1544. Modlitba exulant w Lesn polském.

Pi agend \v rkp. 1638 w 12. (u Boka).

1545. STEFANIDES WÁCSLAW TE-
PLICKÝ : Modlitby celoroní nedlní a na

swátky weyroní. [Na konci: perscriptum 14

3Iartii 1638 Albipoli]. Pi agend rkp. od sir.

184— 237 (u Boka).

1546. Žiwý pramen rozliných hodinek swa-

tých s mnohými modlitbami. W Praze w arcib.

impr. 1638 \v 8.

1547. Hodinky k scdmernimu za dušiky

íkání, to jest, nešpor za duše wrných. Wyt.

léta 1641 w 12.

1548. Duchowní zbrojnice k nynjším bíd-

ným, wálcným a nepokojným létíim atd. W Pr.

w impr. aka. 1642 w 12. str. 228 (ZIKM.
LEW.V na pípi.su podepsán).

1549. Pední kesf. lowka starost, t. j.

asná a blízká píprawa k dobré smrti (z lat.)

1644. W Praze w impr. akad. w 12. sir. 455.

1550. Christns nobiscum. Favus distillans.

To jest: Sted tekauci utšených, srdených a

nábožných modliteb. Sepsaná skrz knze Stefana

22
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Pilarika . . kazatele církwe Teplické. W Lewoi

1048 II Waw. Breweia w 12. sir. 236.

Ttiilo titul jest ii;i ústic, na lni scházel, w.
T;il>. l'amtt. príli. Št. rilaííka 34.

1551. Litanie za dušiky w ooislci, s pi-

pojeniin nkterých zpéww. W Praze \v iinpr.

akad. w 12. 1048 sir. 50.

1jj2. Sedmero starodáwni olTicium , aneb

hodinky a chwály o žalostech nejsw. rodiky

p. Marie bolest né. W Praze w iinpr. akad.

1049, 1749 w 8.

1553. Modlitba pobožná k pli ránám p. n.

J. Kr. poznowu wydal a obnowil P. F. Diducus

IŠoratius . s\v. Frant. Mens. W Praze u Lid-

mily Šipa^o^^e, 1652 \v 12. 1 arch.

1554. JAXA TAXXERA a) Fons Ma-

rianus centm devotionis rivulis irriguus, hit. a

iesky. W Praze 1653 w 18. s obrázky.

b) Sw. paut 7, Prahy do Boleslawi wedaucí

skrze 44 štaci, W Praze 1080 (tž lat. a nem.

vyšhi).

1555. Modlitby kesfansk, od Jlíl. JOHA-
NIDEííA, far. Ropickho a Košlnskho. W
Treníin, 1654 \v 8.

1556. Kavis institoris, 1. j. lodí kupecká,

\v nižlo se nacházejí rozlin modlitby k pann
Marii. Od kn. LINHARTA KOÍMÍXKA rád.

karmelit. W Praze w 16. 1655.

1557. J. A. KOMEXSKV. Každodenní mo-
dlitby kesfansk z písem swatých od J. A.

Kom. vzdlané i s piemyšlowáním ranním a

weerním ald. W Prešpurku u Jana Scliauira

b. r. 264 stran w 8.

1558. Litanie wšeeb swatých a j. lat. a e-
sky. Kkp. >vcr. bibl. XI. E. 13. fol. b. r.

1559. Modlitby exulant. Rkp. ve. bibl.

XVIL 11. 1. mal. 12. listu 84 wku XVII.
Sibází zaátek. Má konci jsau nktoi písn

jako : a) Budiž chwála a est i sláwa bolui oti
wiiniu atd [w jedné strof prawí se zejm :

Kás wyhnané, milý pane . ra do wiasti piiwsli
atd. I bj Píse wylinanýcli : Pamatuj na nás pane
pro l«au prawdu rozeiinan atd. c) Pisou z nm.
Acii ííott und Herr. \Nný bože. jak mnoze jest

mýlil iiieliíi ald. Na konci : Zaínají se otázky
dítkáni s odpowdmi zwiášt pro Ivomnninikanty. o
t nutí a wcde k lomu, že rliceš jíli k stolu pá-
n ? ald.

I5t)0. Modlitby >v rkp. wei-. bibl. XVII. H.

2. w 12. listfi 48 XVII stol.

Po.-ledni jest nadepsána : Proti Turku. „Wšemo-
hauei uiilosliwý bože a náš dobroliwý ote, jenž
ditky sw, kteréž wíile tw . . uewykonáwají, mo-
rem, !d;i(leni a wálkau trestati ráíš ald.-

1561. Hodinky zlalc, modlilby swatých mi-
lých božích ze zlata, z pauhé toližto lásky boží.

W Praze w kolieji, 1001 w 8.

1562. FK. liKIDELA: Jodoci Kedd horlus

Getscmani. W Pra/.e 1002 w 12. (z lat.)

I50:j; T-rojlistek jarní ke cti a chwále sw.
Trojice, t. j. trojnásobné pobožnosti wyznání

na den sw. Trojice. VY Praze w Staré kolieji

w 12. 1002.

1564. JAXA KOPIULEXSKÉIIO z RO-
ZEXEELDl' Budíc duchowni , t j. probuzení

duše kesfansk k powiiiným a wdným diwa-
lám za mnohá dobrodiní boží. Modlitba i piscíi

na každý den w týhodni. W Šenow 1602,

1725.

1505. WÁCSL. ŠARAUNA Hoického,

modlilby nábožné, 1666. (Index).

1560. Jeroiiijma Burbensi duchowni dewíl-

nik. To jest dewílidenní pobožnost, kteráž kn

poct slaM'. patriarchy Cajelana zakladatele . .

Thcatinského ádu na 9 dnw rozdlena, niže

wykonána býti, s pipojením žiwola jeho, z

wlaské ei do eské pel. W Praze u Urbana

Goliáše, 1667 w 8.

1567. Kytka Mariánská z rozliných chwály

Mariánské liliowých kwítkii swita, t. j. Melmi

pobožné k rodice boží modlilby, z nm. W
Praze n sw. Klimenla, 1669 w 12.

1568. Pepkné a peužitené modlitby za

šCaslnau smrt. W Praze w impr. arcib. u Pawla

Postihae, 1670 w 13. 1 arch.

1569. Martina Wolfia Modlilby každodenní

horliwé, z písem sw. wybrané, wšem stawum

k užíwáni potebné. W Senici w 16. 1670.

W Žilino 1673, w Pauchowé 1729 w 12.

(u Boka). Pak w Brn w 12. b. r. modlitby

ald. k nimžto pidané jsau nkteré modlilby

w now pipojené.

1570. Swalá jednomyslnost neb dokonalé

srownání wle lidské s božskau 1671, w Praze

u sw, Klím, w 12, (písn a modlitby), 1 arch.

1571. IGX, DLAUITOWESKÉHO a) Mons

adiutorii, hora pomoci, to jest, obnowení po-

božnosti slarodáwní k 14. sw, pomocníkm , .

u sw. Ap(dlinaM.še w Now. m, Pr., mezi klc-

rými Slaroboleslawská p. M. nejswtjší, w Pr.

u J. Arnolta, (1670) ^y 12. A — K6.

b) Koruna eská, to jest pkné a pobožné

modlilby k pednjším ddicm, w nichžto co

nejkratcji jejich žiwolowé se obsahují, spolu

i skiwánek Boleslawský. . Pitom wýtah , , wšech

swátoslí a reliquii w kostele sw. Wíla na hrad
Pražsk, W Praze 1673 u .li. ernocha w 8,

4 archy,

v) ^^nec ncuwadlý z listí bobkowého, t. j.

uctní prawé blahoslawené panny Marie, w Pr.

u Arnolta z Dobroslaw, Í675 we 4,

1572. Pobožnost pátení ke Cli sw. Frant.

Xaveria w jeho chrámeku kolleje tow. .1. na

Now. m. Pražsk. wyzdwižená, W Praze u sw,

Klím. 1072 w 8.

1573. Modlení weejné we sledu a w pálek
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w mstech Pražských za Ferdinanda arcibiskupa

Pražského. VV Praze w Králowém dwoe u Jos.

Ant. Šilharla w 8. bez roku (1673).

1574. Ustawicný kíž .ležiše Krista ald.

(Modlitby). W Praze u sw. Klím. 1674 w 12.

sir. 84.

1575. Jana Nadasia rok nebeský aneb pa-

mátka obcowání, jakož i wzýwání swatých a

swtic božích, 1667 w lat. a 1671 w není.

ei wydaný. Nyní w ceskau uwedený, w Praze

w koUeji w 12. str. 264, bez r. též 1766.

1576. W. J. J. wstupowání wraucí duše

aneb wzdychání swalá k Ježíši trnu milosti

složená skrze Afiaswera Fritsa, z lat. w eský
uwedená. VV Rudolštat stanna Freischmiediana

a Fleischeriana 1676. W Miinsterberce k na-

lezení pi eské církwi, formát w 8. malý jako

16. str. 352.

1577. Jlodlilby a písniky z autor ewan-

gelických. W Žitaw 1678, 1680 w 12.

1578. Jlodlitba welmi pkná a horliwá k

blahosl, p. Marii, 1678 w 12. bez místa, 6

list.

1579. Každodenní pozdrawení nejsw. rodiky

p. 3Iarie s pipojenau písnikau na zázraný

obraz Tuanský w Moraw, blíže Brna bydlící.

W Hradci Král. 1679 u Dan. Kamenického w
12. 6 list (modlit, a písn).

1580. Plast strdí z bylin a kwítk sebraný

rozkošné zahrady nebeské a ráje duchowního

atd. (Modlitby) od ŠIM. KRENKA OLEŠNI-
CKEIIO, 1679 sepsané, a nyní w now na

swtlo piw. od J. S. w exilium zstáwajícího.

Wytištno w Krosn u J. Fr. LiskoMÍusa, 1723
w 8. str. 240.

1581. Hymnus de beata Virg. Maria. Ná-
božná modlitba k 3Iarii p. proti morowé rán,
lat. esky a nm. 1679 w 8. 2 listy.

1582. KAŠPARA MOTŠICKÉHO o)

.Suffitus spiritualis. Kadní duchowní w as
moru. Modlitby a písniky. W Žitaw 1681.

6) Jlodlitby nábožné a horliwé s otázkami

náboženstwí kcs. a písnmi. W Žitaw u Mich.

Hartmana w 12. 1706 str. 427.. Opt 1715,
1719, 1746. W Praze u J. Hochenbergera,

1783.

1583. Jana Eichorna Duchowní zbran i

pokladw wných pokojík
,

plný pekrásných

modliteb, pel. MICHAL LÁNI, dwa díly.

W Žitaw u Michala Hartmana, 1682-3 w
12. též 1718 we 4. 4 díly. W Prešp. 1780

w 8. VV této knize se mnohé modlitby we
werších nacházejí.

•

1584. Pét erwených korálmo wypodobu-
jících pt ran Kr. spasitele ukížowaného, pra-

wého muže bolesti. Item perloAvá koruna z tech

zlatých a 15 stíbrných perel atd. W Praze

u Dan. Michálka, 1686 w 8. 1710 w 8. w
Hradci Král. 1724 w 8. u K. J. Jaucrnicha

1719. VV Kutné Hoe bez roku.

Opt: Pl erweiiýrh koralíi, aneb srderné a lí-

toslné rozjímání pli ran Kr. p. ukížowaného. K
iiiinžlo pipojeny jsau modlitby ranní, weerní, pi
luši swaté

,
ped i po zpowdi a pijímání wcl.

swátosli oilání. Na obzwláštní wýroní swálky.
Litanie a modlitby k blahosl. p. Marii, k swatýni

patronm , a jiné wraucné modlitby ku potšení
iiorliwvch duší wydané. Pro osobu ženskau w 8.

w .lind. Hr. u Landf. 1826, 18.30, 1833, 1834, 1836
str. 192. — VV Píbrami 1728 w 8. VV Litomyšli u

Turecka w8. 1826, 1829, též i pod dalším iiázWcm:
P. c. K. aneb nábožné rozjímání o peliokém umu-
ení p. J. Kr. kdež i také jiné modlitby obsaženy
jsau. Pro obojí pohlawí. — VV Praze u J. Spur-
ného 1834.— éž w Somrowské kniht. w 8. 1832.
„Modlitby k pti ránám Kr. p. (1837 cens.)."

1585. Zpwy a modlitby JUiho Zábojníka

wydal Štpán Francisci Harhowský, w Lewoi
1686 u Brewera.

1586. Pobožnost na deset pátk ke cti sw.

Frant. Xav. W Praze u sw. Klím. 1688 w 8.

1587. WÁCSL. PRAŽSKÉHO Modlitby

prawé pobožné , obsažené w dwojí stránce,

1688 w 12.

1588. Hodinky k sw. k-íži s nkterými . .

modlitbami ku potšení., putujících k obrazu

ukížowaného pána w Staroboleslawském . . ko-

stele, w Praze u Ji. Labauna, 1689 w 12.-

2 archy.

1589. Patnácte modliteb welmi pkných s.

Brigidy o . . . umuení p. 1 arch, bez místa a

roku. (Bibl. wei\ G. 220), též 1675 w 8.

w Praze u Jii\ ernocha.

1590. Zdrawý pramen preyštící se k žiwotu

wnému , aneb pobožný spfisob píprawy k

šEastné smrti nemocným a umírajícím k užiwáni

welmi prospšný. Z rozliných pobožných knh
wybraný. W Praze u sw. Klím. 1635 w 12.

Opt u Dan. Michálka, 1678 w 8. w kolleji

Jes. 1693, 1702 w 12. w Praze u sw. Klí-

menta, též 1704 w 12. 1735, 1738 w 8.

1763 w 12. Pipiš Wácsl. Bílkowi, scholasti-

kowi podepsán M. S. (M. Sleyer?) J. S.

1591. Swatá pobožnost patnácte -auterního

pijímání wel. sw. oltání ke cti sw. Dominika,

s modlitbami, ollicium. Rozjímání z nm. w Pr.

w imp. arcib. skrze Jana Matyssa, 1693 w 8.

1592. OlTicium blahoslawené Maric panny za

blahoslawenau smrt a nad nepátely swítzcní

z s. Bonaweniury složené, w Brn u Fr. Ign.

Synapiho, 1696 w 32.

1593. Bže bíle erwcná, pobožnost k nej-

sw. matei Marie panny sw. Ann w 12. str.

214 (bez titule). Jest to od P. Maxmiliána
knížka modlící k s. Ann pro bratrstwo sw.

Anny u Bosákuw, w Praze od papeže Innocent.

Vil w r. 1699 polwrzené. Pipiš jest Mar.

o o ::-
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Alibtte hrabíMue z ŠafTgotU, roz, hrabnce

z Waldskinu.

1594. Diicliowní poklad aneb kal. modlitby

a pisiiiky z rozl. poboiných knížek sebrané.

>V Praze u sw. Klím. 1700 w 12. Diuli. po-

klad w Jiiid. lir. b. r. (1S26?) a iaslji.

láilj. Králka zpráwa o swálosli pokáni atd.

Po (Irube u J. Sam. Beringera (piípraua k zpo-

A\o(li a mo(llillty).

1590. Modlitba proti prolostanliuu w kurf.

baworski-m, klcrauž se w itlinicliu (sic) modlí .

.

1 list. Rkp. 1700 (u Boka).

1597. Duchowní žiwota studnice, plná bož-

ského obccrstwení , wy|)rýštná w ráji písma

sw. olewená od ducha sw. a wšem spaseni

žádostiwým, a milosti boží žíznícím srdcím jak

každodenn ráno i weer, tak we ^všelijakých

potebách, kížích . . ano tž pi zpowdi, >vc-

ei pán, Iiedélních a swáteiních službách bo-

žích k potšiledlnmu užiwání cirkwe Augšpur.

>vy7.náni dokonaleji wydaná skrze Eliáše Mltj-

iiái-oirývh atd. w Lewoíi 1702 w 12.

>V té knize poádek duchowní žiwola studnice

M. Salliskowiusa držán, mnohé mo(lliti)y w prose,

a dílem w rÝMu'rIi peloženy. AVyila opt 173(i

(bez místa) w Prespiir. u Fr. A. Parka, 1775 w 12.

str. .'it)7 (s pipojeným kancionalíken), obsahujícím

písn Tranowbkého Gloziusa, Eliáše Mlyuáovvých
a j.) Též 1. p. 1788 w 12. str. 280 mimo rcgist.

Vi Prcšp. 1810 w 12.

1598. ISeimtanna Kašpara: Duchowní kc-
sfansko -katolické jádro wšech modliteb pro

wšecky lidi. Pel. od DAX. SYNA1»ÍA, w Le-

woíi 1703 w 12. 11 Žofie Brewerowé.
AVyd.il je též Michal Institoris pipojené ku knize

zpwn Tranowského. [W. Tabl. j)oez. 111. 56.] —
N> Žilaw u Mich. Ilartmauna [od Dan. Stránského]

170(3 \v 8. Pak w Laubn 1745, w Pre.šp. 1779.

\\ Praze u Fr. Jeábka, 1782 w 8. u Schonfelda

1787 w 8. W Pardubicích písmem Deckartských
d.iicii. 1809 w 8. W Král. Hradci 1818. W Jindi-.

Ilradíi n Landtrasa, 1825. 1827. 1«.31, 18.32, 1885.

\V Praze w .Snmanské impr. 1832. \V Litomyšlí

n Turcrka, 1826.

1599. E.vercitia ocliduana anni 1704— 1705.

Rkp. we. bibl.

1000. Exercitiuni katolických žcu nemocných.

Rkp. wcr. bibl. (bez r.)

1001. Mikuláše hincla, far. Šimhachského

zrcadlo pobožnosti, modlitby ke •svšcm iasm
8 píhodám ženského pohlawí spoádané', 1708,

1745 w 8.

Po tetí 8 titulem: Zrcadlo poi)OŽnosti, z pí-
kladu oswícených a w i)ísni sw. |)oznauH'naný(;h

pantn , žeti a wdow, ženskému |)()hhi\ví ()cdsla-

wcni'. 1. j. Híodiilliy od atd. 1. 1715 sir. 3()(l. Pi-
<lúna fVsX písnirka swalá prawdiwá z celého zá-
kona wydaná od knze Wácsl. Trojana 3 listy. (U
p. Boka).

1002. WÁCSI.AWA GLEYCHA «) Hl
pocestného modlitby 1708.

li) Starých lidi koruna pobožnosti: Modlitby

a písn duchowní, 1712 w 13. 1715, 1724,

1725, 1734.

c) Obnowení smlanwy ktu s modlitbami i

písní, 1723 w 10.

dj Wraucné a nábožné modlitby každému

wrnému kesanu pes celý lýhodeii, ráno i

u weíer, též i w chrám pi užiwání weee
pán, i k slawnostcin weyroním, též i písniky

i otázky pro mládež, 1734 w 18. (Index).

1003. Uofftnannu Gutffrieda, g^iniiasimn Zi-

tawského rektora, twerá nábožnost, s kterau

ped wšemohaucího boha mládež školská w tyto

nebezpené asy pistupowali má. Z nm. pel.

M. KHLSTIAIV PEŠEK pi gym. jmenowa-

ném uitel, 8 stran, W Žilaw 1709 w 8.

(n Boka).

1004. Rozkošné duchowní a welmi nábožné

modlitby swatých dwau sester, Gertrudy a Mech-

tildy, w Praze 1713 w 12. 1715 w 8. w
Jind. Hrad. 1733 w 8.

1605. Riiže rajská modlitbami wykwellá,

1713 w 8. Pod jinými nadpisy: Rajská ríiže

spasitedlnými a po sláw nebeské wonnými mo-
dlitbami naplnná, obrázkami okrášlená ald. w
Brn 1707 w 12. též 1803. Jinak: Líbezn

kwtaucí rajská riiže w zahrad milostí boží

wsazená, s wonnými modlitbami pro rozdílnost

asu ku potšení kesf. duše okrášlená. Pro

osoby ženského pohlawí w 12. bez roku atd.

Duchowní r. rže spasitedlné wiin IV. wyd.

w Jind. Hr. u Landf. 1827, 1834, w Praze

u Somra 1832.

1000. Si<jin. Lewa Pauf k boží krwi w 12.

1716.

1007. Prostradlo hrobowé p. n. J. Kr. t.

pkné, skraušené a slzawé modlitby atd. w Hr.

Král. w 12. (bez r.) listu 6; obsahuje mo

-

dlilhy za dušiky.

1008. Hodinky a nkteré pobožné modlitby

k nejsw. rodice boží pann Marii, ochranitel-

kyni našeho králowstwí ... w obrazu Staro-

Boleslawském; pak hodinky o sw. Josefu, k

Cyrillu a 3Ietbudowi, k sw. Wácslawu, Wítu,

Wojlchu , Zikmundowi, Prokopu, Iwanu, Nor-

bertu, Lidmile, pann Anežce; wfibec k sw.

patroniim eským. Rkp. we. bibl. XVII. G. 2.

pap. Av 8. str. 434 z wku XVIII.

Uwádí modlitbu tištnau r. 1718 t. historické

pedslawení o nejstarožitnjším a sw. zázraném
obrazu p. .M. Staro-Boleslawské.

1009. Modlitby welmi nábožné ped a po

zpowdi s duchowním rozjímáním a núležitan

piprawau k swálosti oltárni , w Praze u Jana

Ilraby, 1719 w 8.

1010. Wácsl. Alex. Schmidta duchowní dfil,

dewt rozliných bohatých žil atd. k rozmno-

žení cti a chwály boží wšemohaucího, duší

spasení atd. W Hradci Krái. 1719 w 12.
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1611. Dies sacer, festus et profesUis od To-

biáše akerta. W Znojm 1719.

1612. Jana Arnda rá}ská zahrádka plná kíe-

sfanských ctnosfí, jenž skrze wraucné, nábožné

a potšitedlné modlitby do. duše wštípené býti

mají, od MATJE BÉLA pel. 1720 w 12. sir.

624 a 4 regist. (bez místa) ; w Prešpurku u

Fr. A. Packa 1777 w 8. W Praze u Šónfelda,

1782 w 12. též 1785 ib. též w Praze 1811

w 8.

1613. Snop jedenáctero Josefowi se kla-

njicich Gen. 37, t. w lat., eském a nm. ja-

zyku wydaných modliteb jako z klas sebrání

atd. od Karla Macfeta. W Praze u Joachim.

Kamenického, 1720 w 8. w Hradci Králowé

1722.

1614. Léka duchowní sw. Jan Nepomucký,

který hojí duši atd. (Modlitby s hodinkami),

w Praze u K. J. Hraby, 1722 w 12. sir. 168.

1616. Kšaft aneb poslední wle nejblaho-

slawenjší na nebe wzalé panny Marie (z franc.)

1723, w Praze u Joach. Kamenického w 12.

str. 36.

1615. Chléb každodenní aneb spsob po-

božnosti, w Praze 1723.

1617. Modlitba srdená k bohu MŠemohau-

címu, psaná od echa, 1723, 1725 w 12. bez

místa a tisk.

1618. Pobožné eské meditací in 8. na celý

rok. Ohlášeno w Rosenmller. noninách r.

1725.

1619. Pobožnost každodenní k ukižowanému

pánu Ježíši w 8. Nákladem dd, svv. Wácslawa.

W Hradci 1727 w 8.

1620. Dobrý den s modlilbau zaatý. Ná-

kladem dd, svv. Wácslawa.

1621. Pobožnost Xaverianská \v 12. Nákl,

dd, sw. Wácsl.

1 622. Štít Mariánské pobožnosti proti nebez-

peným stelám swla, tla a ábla debe a

spasiledln od bohabojící se duše nkdy uží-

waný pro šastné skonání, 1726, w Praze u

Joach. Kamenického w 8.

1623. PAWftA JAKOBEIHO o) Duchowní
domácí hodiny z nmeckého jazyku peložené,

1727 (w Puchow).
h) Modlitebný poklad obsahující w sob mo-

dlitby kestan. horliwé ;. nábožné jak swáteuní

a nedlní, lak též wšední, k wšelikému asu a

k rozliným potebám obecným i obzwláštnim

slaužící. Nákladem W. Kleycha (bez m.) w Ži-

taw 1732 sir. 1122 krom registr.

1624. Pobožnost každodenní k nejswljšímu

wykupiteli Ježíši ukižowanomu k wyžádání mi-

losti dobrého žiwobyti a sw. skonání, z lat.

w Hradci Král. u Jana Tybély, 1727 w 8.

1625. Pobožnost wraucná k welikému swta

diwolworci sw. Prokopu (olTicium sw. Pro-

kopa), w Kutné Hoe 1730 w 8. u Ji. Kinda

1740 w 8.

1626. Spsob a manýra s bohem jednali.

Z nm. pelož, w Hradci Jind. u J. Petra Kinda

w 8. 1730.

1627. Požehnaná mezi ženami p. Maria od

Iwana Knoblocha, w Praze 1731.

1628. Modlitby nábožné, w Gdasku 1733
w 12.

1629. Wýborné duchowní cwiení w pra-

wém kesE. obcowání dle nawržení Missionis . .

W Praze u K. F. Rosenmiillera , 1734 w 12.
Obsaliiije niodlilby, rozjímání ncjpotebnL-jšíoh

lánkw wíry a písn nábožné sir. 178. též w Brn
b. r. w 8. Pak r. 1775 mal. 8. sir. 211 u Žofie
Klauserowé, král. dworsk. imprcssorky — >V Praze
w Somrowské kniht. 1832. — U Spurného 1834 w
12. W Jind. Hradci u Landfr. b. r.

1630. Jlodlitby ženské, wraucné a nábožné

s otázkami pro mládež, 1734 w 24.

1631. Desátek od dáwna schwálcné po-

božnosti ke cti sw. Františka Xaveria, w Praze

u sw. Klímenla w 8. a 12. 1734.

1632. Modlitby ranní a weerni welmi wraucné

pes celý leyden, též k p. Marii a k sw. Janu

Nep. z rozliných modliteb wybraué. Rkp. 1735

w 12. str. 334 (Boek).

1633. Nebeský towaryš w cest, t, j. modli-

teb a písniek atd. w 12. 1737.

1634. Utšená runí knížka pro dítky ke-
stanské, 1738 w 12.

1635. Modlitby nábožné každému w hrozných

píhodách atd. w Elbingu, 1739, 1741, w
Behu 1743.

1636. Krátký spsob tení sw. Aloisia Gon-

zagy z t. J. skrze šest nedl poslaupných, pro

kteraužto každau nedli Klíment XII plnomocné

odpuslky udlil, 1740 7 Ledna, w Praze u J.

K. Hraby b. r. w 12.

1637. Budi srdce ewangelický , záležející ^

w 6 ástkách, 1744 w 8. ^
1638. Modlitby školní pro mládež ke každo-

dennímu užíwání, 1744 w 12.

1639. Mocný prostedek Marii na umuení

jejího božského syna nejbolestnjší matku každo-

denn skze celý týden pobožn clili a chwálili,

a tedy od Marie pomoc, milost, niilosrdenslwí

a potšeni we wšech potebách a dležifostech

tla a duše žádati a obdrželi, znowu na swtlo
wydaný nákladem Malauše Drekslera , w Praze

1745, w Král. Dwoe skrze Gollfrieda Lange

faklora, sir. 56.

1640. Škola kesanská modleni w sob ma-
jící nejpotebnjší modlitby na rozliné pípadky,

w Behu u Samuele Traulmana (podlauh.) 1745.

Pidány: Písniky od str. 192.

1641. Zrcadlo pobožnosti z pikladu oswi-
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icnýcli a w písm s\v. poznainenanýcii panen,

žen a >vtlo\v , ženskému poliliiwi pedslawené,

1. j. motllitlty ald. od Milniláie hiiula, knze
Šinibaiíkclio I. 1745 sir. 300. Pidána jest

pisiinliít s.ir(itt prawdiwá 7. cclelio zákona \>y-

daiiii od knze Wácslaira Trojana 3 listy (Boe.)

1012. Modlitby lclito zarniancenýcli íasii

at(i. Cz iiuktor ewang. wybrane), w Laubne

u ílik. Silly, 1745 w 12. sir. 288.

1C43. 3Iodlitl)y a písn o pokání a o wc-

eeii pán z rozliíných ewangelických aukloru

sebrané, 1746 w 8. (bez m.)

1044. Dcwilidenní cwiení ctnosti ke cti a

cliwále swat. Fidela i Sigmarin^u ádu s\v.

Serafiuske'ho otce Františka, jenž kapucíni slují

.. (z nm.) w Praze u Jana Jeábka, 1747 w 8.

1645. Pobožné wzdycbání k swat. Fidelu

z .Siiiniaringu muedlníku a sw. Josefu z Leo-

nissy, w Praze u Fr. llladkelio bez r. w 8.

(1747?)
1046. Modlitby aneb kratiký spíisob srdce

swé wyléwali ped obliejem božím , w Dráž-

líanech 1748 w 8. (bez lisk.) sir. 48.

1647. Modliteb kazatelských od slawnosti

swate, až do adwentu díl druhý w 8. (bez

místa, roku a tisk.)

1048. Jlodlilby Avraucnc a nábožné pro osoby

^ mužského a ženského pohlawí , 1743 w 8.

^1750 (bez místa a tisk.) w Prešpurku u Fr.

Aug. Palzko, 1774 w 8. a 1781 w 12.

1040. Pobožnost ^velebného bratrstwa obo-

jího pohlawí, pod litulem neb vzýwánim p. n.

J. Kr. a blahoslawené panny Marie za obdržení

dobré smrli w chrámu p. 1. Jež. w Jiciné,

w Král. Hradci u J. Klím. Tybély, 1752 w 12.

1050. Památka (poželinaná) sw. Prokopa

0])ala kláštera Saza>Yskélio , obzwláštního pa-

trona králowslwí es. — ku potšení duchowní-

í^inu.. sepsaná a r. 1753 na swello wydaná,

"jPs. a. 4. Fol. 32. Rkp. wcr. bibl. II. E. 5.

'^^ 1051. Celé srdce milosti boží, aneb wraucí

a nábožné modlitby k asu rannímu (od J.

BLAZIUSA ndadšiho), 1750 w 12. sir. 161.

Pipojen jest : Jazyk slowo boží zpíwající (\v.

písn duchowní t. r.)

1652. Slaup oliniwý kestanskc Israclity na

ceátách zprowázející •, neb modlitby a písniky

duchowní a wraucí pocestným, zwlášt pak

kupcm, handliíím a emeslníkm k dobrému

z ro/.linycii autoru scl)rané, skrze MATJE
MAllKOWICE, 1756 w 12. sir. 121 mimo
pedaii.nvu pes 2 arciiy dlauhau.

1653. Pídawek rozliných horliwých modli-

teb a jtisní ald. Prwní: Prosba k duchu sw.

za sedm daru zaínající: Pijíí duše swalý;
Iwau milusli lšileii muj w auzkosli ald. Koní

s kížowau ceslau, w Hradci Král. u J. K. Ty-
bély, 1764 w 8. sir. 100.

1054. Dewítník Swoto-Prokopský, to jest,

dewítidenní neb nedlní pobožnost k ucliií sw.

Prokopa , w Praze u Fických a Hladkowských

dd. w 8. 1766.

1655. Franliška I nábožná modlitba umíra-

jícího, 1767 >v 8.

1650. Manuále Lauretanum, aneb 3Iariaiiské

Laurelanské modlitby ald. w Praze 1707 u J.

S. Hraby w 12. sir. 272.

1057. Hodinky (kratiké) o sw. Apollina-

ryši, w Praze u Fických ddic, 1768 w 8.

1658. Písn mše-swatní a modlitby spolu

s potebnými wíry otázkami, we Wídni u Jana

Tom. Trallnera, 1769 w 32.

1659. Hodinky malé o sw. Brunonu w 8.

b. m. a r.

1660. Hodinky o sedmi žalostech p. Marie,

w Holomauci 1768 w 16. Pobožné a dfiwrné

cwiení neb krátké hodinky a litanic k božské

prozelcdinosli, w Hradci Král. u J. K. Tybély,

1769 1 arch.

1661. Hodinky (pobožné) o blahoslawcném

Serafinowi a monte Granario ádu kapucínského,

w Praze u Jana Jul. Jeábka w 8. bez roku.

1662. Mariánská pobožnost od jedné každé

od boha plodem požehnané manželky , by

štastného plodu dojíti mohla, ped sw. obrazem

thotné rodiky boží Marie panny , kterýžto

obraz w Kow. m. Pražském na Karlow ctný

pobožn jest. Petlaená w Praze (bez r.) w 8.

1663. (Deest Titul') Modlitby k sw. Ann
w 12. 3 archy (we. bibl.)

16G4. Obt božské chwály, av rozliných

žalmích, modlitbách a litaníich pánu bohu atd.

w 8. w Praze 1770.

1665. Pobožnost k ncjswtjším pli osobám

Ježíši, Marií, Josefu, Joachymu a Ann, w Brn
1770 w 12.

1666. Knížka pobožná nowá, w Holomauci

1774 mal. 8.

1667. Cesta kižowá, w Bft 1778 w 12.

1668. Hodinky o nepoškwrnném poetí

panny Marie, w Holom. 1778 w 16.

1009. Marie rozkoše zahrada atd. w Brn,

1779 w 12.

1670, Pobožnost k bohu za odwráccní moru,

hladu a wojny, we Wídni, Kaliwoda w 12.

1774. ^
1671. [Bez titule]. Duchowní potšení akte- 9

rému se jedna každá kestanská duše tšili

mfiže, w Hradci Král. u J. Klímenta Tybély,

1770 2 archy.

1072. Pobožnost k nejsw. swátosli oltáni

obzwlášln na den božího tla a skrz celý
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olílaw, wHr. Král. u J. K. Tjbely 1773 w 8.

sir. 40.

O Zjcweni, proroclwi afd.

1673. Kristofa Kotlera jircliáe Spralaw-

skélio widciií a zjewení , kteréž ml od léla

1616 až do léta 1624, III díly. Z nem. píci.

1625 we 4. bez místa. Též rkp. wer. bibl.

XVII. E. 18. Opis 1813 WC 4. u p. Boka,
.lost od KOME.XSKÉUO.

1G74, Siiá, skrze kterýž bude niocti jeden

každý buto sám sob, nebo jinému, co se mu
we snácb zdálo, sny wyiožili, w 8. bez roku,

místa a tisk.

1675. Krátké weyklady o dumlém (sic) zdáni

sniiw, skrze které jeden každý bu sám sob,

aneb jinému -svyložiti mže, jakož i numera,

které dle wyznamenání snu do loterie se sázeti

mžau. Wšem milownikm bry loterie wydané

w 8. (bez r. a místa), 3 archy.

1676. Zaklína aneb bio ábla s obzwlášf-

ními zpráwami na zlé duchy, kteíž se pri po-

kladech nacházejí
,

jak se mají skrze tyto sw.

modlitby odliánt pry, pi nichž se nachází

wírgulá ukazujíc, kde se mají wirgule ezati.

Nákladem Josefa Zelenky obywalele msta To-
waowa, 1733.

1677. Žehnání proti kupám a zlému po-

wlí s. a. (saec, (XVII) \v 8. Rkp. we. bibl.

XI. F. 7. fol. 124.

-a)g<>3<i3-

*^^^



ODDI.i:]l[t .^E8TÉ.

Od uwedení ném. jazyka we školy a kancehíe až do našich asw,
od roku 1774 až do roku 1846.

- ^ 1. ^

§. 31. Síaw politický.

^a ostatních let panowání slawného Marie Theresie pamti hodno milostiwé léto

C1776J a 10 msíc trwající wojna s Prusy, která skonila se skrze pokoj w Tšín
(1779) dobytím na wždy ásti Bawor mezi ekami Innem a Salzau. W té wojn
uznána potebnost nkterých pcwností proti Prušanm, a založen Terezín 10 íjna 1780,

a Plesy neb Josefow, dokonaný 1787. Umela weliká Theresia 29 Listop. 1780. Po

ní nastaupil Josef II (30 Listop.) On dotenými twrzemi eskau zemi upewnil, a uwe-

(Iciiíin jednoho jazyka
,
práw a jako jedné národnosti k Rakausm pewnji pipojiti se

snažil; tlesnau poddanost zrušil (1781, 15 ervvence), robotu w penžný plat obrátiti,

a ddiný nájem zobecniti, lid a sílu \vládastwí rozmnožiti usilowal, da gruntowní

nebo urbární (1789) ustanowil, a mnoho jiného w spráw uwedl, co k prospchu ná-

rodu býti se widlo. Za nho sndauwa pátelská s Rusy uinna, a obchod po Dunaji

otewen ; Nízozem odpadly (1789); francauzské pozdwižení se poalo (1788); s Turkem

wojna wedena, jejíhož konce nedokaw skonal 20 Února 1790. Památný též za nho
byl píjezd papeže Pia VII do Wídn (1782) a weliká woda w echách 28 Února

1784. Leopold II nastaujiil císaowání w Beznu r. 1790. Zawel s Turky pokoj (27

Srpna 1790). Korunowán w Praze 6 Záí 1791, pi-i emž koruna eská, která od ko-

runowání Marie Theresie (1743) we Wídni se nacházela, opt do Prahy piwezena, a

tak Cechíím wrácena jest. Na žádost slaww berní systém Josefw zrušen, a starý

uweden, i pedešlá stawowská spráwa ustanowena. Pi wypuknutí wojny s Francauzi

umel 1 Bezna 1792. František II (co rakauský císa I) korunowán byl w Praze 9

Srpna 1792. Hned od nastaupení na Irn wésii musil wojnu francauzskau , která pes
20 It trwala, bywši jen krátkým nkolikráte pokojem petržena, jako w Campo formido

1797, w Lunevilli 1801 , Prešpurku 1805, we Wídni 1809, a w Paíži 1814 dwakráte.

Rakausko na císaslwí powýšeno a zemská obrana (družina) zízena (1804), konrrrcssem

Wídeským (1815) nmecká íše nowau oprawu obdržela (spojení stát nm.), k níž

naše echy, Morawa a Slezsko piwtleny. Sešel císa ten w r. 1835, 2 Bezna, pa-

nowaw 43 léta. Po nm nastaupil nynjší náš dobrý Ferd. I (co král eský V), ko-
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runowán w Prazo dne 7 Záí 1836, kterýž echy poléáil lim, že J. C. Wýsost nejoswí-

cenjšího pána arciwéwodu Štpána za spráwce zemé ustanowili ráil (w Lednu

r. 1844).

II.

§. 32, Oswícent.

a) Za ostatních let Marie Theresie (1774— 1780).

Patentem od 6 Pros. 1774 uwedeny jsau nmecké školy tí stup : normální nebo

prawidelné, hlawní, a obecné nebo triviální w malých mstech a wesnicích, kteréž pod

spráwau školní komisse u zemského ízení, bh swj poaly r. 1775. W latinských ško-

lách uweden nowý plán (1776). Pt let (na míst šesti) iistanoweno pro uení gymna-

sialní, do nhož bez wyswdení z normální neb hlawní školy nikdo pijat býti nemohl.

Latinské klášterní školy vv nmecké promnny (1778), a kde zstaly pro zpwáky, do-

hledu direktora nejbližšího gymnasium poddány (1779), až konen cele zrušeny (1782).

Založena (1778) nkterými dobrodinci škola pro chudé Israelity, w níž jich 40 od 7

až do 13 roku náboženstwí , tení a psaní ueno. Po zdvvižení Jesuit arcibiskupské

seminarium z Králowa Dwora k sw. Klímentu peneseno, alumn pak do weejných škol

posíláno. Censura duchowenslwu odata, a zwláštní kommisse zízena. Bibiiotheka

Jesuitská w Pražské kolleji, která pi zrušení jich obsahowala 16000 knih, rozmnožena

jest (1777) knihami ostatních bibliothek Jesuitských a universit nechána. Hwzdárna

stala se (1773) weejným austawem pod spráwau Steplinkowau (f 1778), po nmž
Zeno S. J. spráwu její wedl. W r. 1775 založen jest minerální kabinet w Klementinu,

snesením sbírek p. knížete Egona z Fiirstenberku, p. hrabte Kinského, barona Borna

a staré sbírky Klementinské. Prwní direktor toho kabinetu byl sám hrab Kinský,

potom professoi zwláštní historie pírodní ten auad pejali, jejž nyní náš J. Sw. Presl

zastáwá. Téhož roku botanická zahrada založena. Až dotud botanika i chemie uena
bývvala professorem medicínských institucí: toho r. (1775) zwláštní stolice pro tyto

dvva pedmty zízpua a Josefu Golf. Mikánowi (f 1811) swena. W r. 1777 zalo-

žena industrialní škola w Praze ízením probošta Kindermanna ze Schulšteinu, napotom

biskupa Litomického, kdežto mládež mimo obyejná uení také w hospodáských pra-

cech, štpastwí, zahradnictwí, welastwí, hedbáwnictwí, pedení, pletení punoch, d-
lání krajek atd. cwiena byla. Umnožily se ty školy do r. 1790 až na 200, ale zašly

asem; ehož mimo jiné i ta píina byla, že školy ty, nmecky zawedené, do národu

ješt tenkrát wíce eského, ne dosti hluboko se wkoenily a takm na cizí pd
stály *). K poznání mraw onoho wku slauží nejwyšší naízení (1780), kterým noní

modlení k sw. Krištofu , k sw. Korun atd. jakož i zaklínání duch pro poklady pod

trestem zapowzeno; potom rozkaz lid pouiti, že dotýkání mrtwých, kteí sob násiln

žiwot odali, anebo hanebnau smrtí sešli, cti a dobrého jména nepoškwruje.

b) Za Josefa II 1780—1790.

Powoleno (1781) píbuzným Augšpurského a helwetského wyznání, aby w echách

a Moraw swé náboženstwí swobodn iirowozowati mohli bez ujmy katolického, panu-

jícího náboženstwí (proež taxa šloly farám katolickým odwádna býti musí). Tudy

povvstalo w echách 36 helwelských, 12 Augšpurských církwí, na Moraw 15 helwet.,

*) Wiz Cas. mus. 1833 I. 113.
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14 Aiigip. a poríUilo se r. 1788 w Cechách 44,700 píbuzných obojího wy/iiiiní. Tím

spusohcm |)redešl('Miiu pokrylstwí w nábožcnsh>í a z lolio vynikající škod i)iílrž iii-

niiii. Polonici kalisiiikn lihisili se k cuanyt-lickému, a wnukoMé eskýcli bralií k hcl-

welskeinu wyznáiu'; kazatelé jim z Uher powoláni. Mnozí z wysthowancii opl se do

ecli nawrálili, smjíce lu knpoAvali (h)my a slalky, dosahowali inisirowského |)rá\va

ald. Kliišlerii úo r. 17s2 byU) w echách 154; zrušeno jicli, mimo Jesuity 71; \v Mo-

rav ze 75 zrušeno 41. Naproti tomu ducliowenstwo církcwní rozujnožcno tak, aby

lid wšudc služby hoží slyšeti mohl a píliš daleko do kostela choditi nemusel. W r.

I7b3 poalo všeobecné seminarium v Praze a zízeno biskupství Budjovické, kdež

pnvní biskup ustanoven Prokop hrab z Šafyoe (1785). Dum knžský u sw. Jií na

hrad Pražském poátek vzal r. 1787, a dwadcet seminaristu do nho uvedeno bi-

skupem Krieirrem. O pravau pobožnost peováno, proti povrám váleno. Porueno

služby boží nepedržovati pes poledne (1780); nový jich poiádek uveden (1783);

postranní kaple a modlitebnice zrušeny (1782), fary v Praze nov zízeny (1787);

zakázáno obrazy a sochy v douuch a na ulici osvcovali (1782), w kostelích malé

svíky páliti (1782), tla mrtvých v kostele pochovávati (1782), mezi službami bo-

žími nápoje prodávati (1785), na ofru v kostelích, a se zwoneckem pi kázaní cho-

dili (1785) neb na koledu o vánocích; na mrana ZAVonili (1783 a 1803), na svaté

hroby a na osvobození zajatých kiesfanv z otroctví (1781), a vbec mnichm, krom

milosrdných bratí, žebrati zaporuceno. Bratrstva všecka zrušena, toliko vyato bra-

trstvo auinlivé lásky bližního a chudého institutu. Posvcení chrámu rozliná w jeden

den svtiti rozkázáno t. 13 íjna (178B). Zapovzeno klekati ped J. C. M. s tínj

doložením, že ta pocta bohu náleží (1787). Pražská msta pod jedním magistrátem

spojena: radní zde i v králov. mstech voleni od volcnc k tomu zízených. AV r.

1782 zaal se nový poi-ádek hrdelních práv; všecky šibenice, lešení, Irdlice, šatlavy,

hausliky, bití na kancelái, místa popravná všude zrušena, jakož i košové nad wodau

visící, k potápní trestuhodných peka (1590) zízení ald. Ustanoveni jsau juslici-

arové v krajích a mstech, práv a politických bhíi povdomí, by se poddaným nátisk

inili nemohl. Uveden nový ád saudný (1 Máje 1782), zemská práva jakožto saud

šlcchlictva, nové mstské právo (1 díl r. 1786), ímž Koldínova práva z ástky

zdvižena ; konen všeobecný zákon o peinní a trestu (1787). Moravské desky

zemské (1783) promnny jsau v moravsko-slezský zápisní auad (Vormerkaml), ano

Slezsko, což ho zistalo, k Morav pivtleno. Lenní saud Kromížský (1788) k mo-

ravskoslezskému právu pipojen, kamž i spisovna penesena; v r. 1790 opt do Kro-

míže sthovány dsky jeho, když léna arcibiskupu navrácena byla. Lidu znamenit

pibývalo, cizozemci odevšad pijímáni. R. 1785 bylo v echách duší 2,528,111,

v r. 1788 již 2,757.910, a v roce 1789 zase 2,852.403. Staral se Josef o zvelebení

emesel a umní, vbec o dobrý stav národ. Fabriky vznikaly. Od r. 1785 do r.

1788 poet tkáích stav v echách od 37,438 do 51,935, dlníku pak ve fabrikách

od 80,829 do 121,799, prádelníku od 279,869 do 313,852 zrostlo. Nikdo pipuštn

nesmí býti (od 1 ervna 1787) k mistrovskému právu, Icby díve mistrovský kus

udlal, ne nákladný ale prodajný. Wysazena odplata (1787) na rozmnožení vel ald.

Hrabtem Janem z Bouqiioi založen na statcích jeho (1783) ústav pro chudé pod jmé-

nem: „Sjednocení z lásky k bližnínur, kterýž Josef II ve všech svých zemích uvésti

|)ornil. W Praze piinním gub. raddy svobodného p. Koce z Dobršc, k vyživení

chudiny a k odstranní poulin žebroty dof)ré prostedky ustanoveny. Hrab Jos.

Miilal)aila z Canal založil ústav k opatení ochudlých služcbiiíkíi, vdov a sirotku jejich

(1787), a zrušených špitál uístských jistiny obráceny jsau na ústav obroní neboli
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farní (Pfriindleranslalt) 1788. Dm dlný kaiipcn od obce Pražské (1780). Dum po-

rodní poátek wzal (1789), jakož i dum chorých, 1. pro chromé, slepé, mrzáky. W r.

1790 zízen jest dm blázniwých, a ole\vi'ena obecná nemocnice pro 300 nedužiuých.

Pokautní školy zapowézeny (1782), weejné zmnoženy; spráwa normální školy skola-

slikowi pi kapitole sweena (1784), a školní konnnissai-i pi auíadích krajských zí-

zeni , i založen fond normální z rozliných pramen. Chudé mládeži knihy zdarma

dáwány (1784), což i posud se dje z nádawku na zaplacené (1793, 1801). W r. 1775

bylo školních dtí 14.000: w r. 1785 již 117,733, a r. 1787 konen 239,442 w 2219

školách. W r. 1789 nowých škol zízeno 79, uitelw ustanoweno 198, žák pibylo

16000. Školní kommissai dohled mli nad školami (1786). Industrialní ili promyslné

školy w echách piinním direktora školního a potom biskupa Kindermanna ze Schul-

steinu a úinností eského g-ubern. wystaupily w sedmém roce swého wzniknutí (1787)

na 100, a roku 1791 na 200, w nichžto mládež mimo obyejné uení také pedením,

robením punoch, dláním krajek, zahradnictwím se zanášela. Díwí školy dwoje uwe-

deny (1783), obecné w kraji, a pro wzdlanjší stawy w Praze. Na gymnasiích opt
mnohá oprawa uinna, a latinská e we fdosofii ustaupila nmecké (1784), též školní

plat na stipendia chudším uweden. Akoli rozliných fundací pro studující mládež

w echách jest hojnost, a Josef II zrušené konwikty \v penžn fundací promnil:

pedce od té doby a snad nejwíce odstranním pauhých ech od studií poet studu-

jících umenšen, tak že r. 1790 jich o 691 mén bylo nežli r. 1784. Na universit

založena nowá uitelská stolice diplomatiky, heraldiky, známosti starobylostí a mincí

(1784). Anatomický theater založen za professora anatomie a fysiologie Procházky

(nar. w Moraw 1749); chemické pak laboratorium (1785) za prof. J. Mikána. — Ostatní

w tu dobu náležející zawedené ústawy školní jsau: uilišt neb škola vojenských dtí

(1782) pro každý regiment na 48jinoch, ústaw sirotí zízen (1783—9), a založený

(1773) od privátních osob, od Mar. Theresie (1775) pak rozmnožený ústaw sirotí

w Praze také zachowán. Ústaw hluchonmých powslal (1786) dobroinností nkterých

laskawc, od r. 1793 spojen s obecným ústawem pro wdowy a sirotky; byl njaký as
(od 1795) w Chomutow, nyní opt w Praze. Bibliotheka weejná rozmnožena jest

knihami zdwižených (1782) klášter tak, že 100,000 knih a 1000 rkp. poítala. Rafael

Ungar weliknu ml o ni zásluhu. Od r. 1781 21 Pros. do ní každého tištného spisu

jeden wýtisk odwádti se musí. Strahowskau bibliotheka praelat W. Mayer zwelebil a

rozmnožil, tak že 50000 knih a 1000 rkp. poítá, mezi nimiž mnoho eských spis.

Nápis její jest: Religioni, Patriae, Sineorum profectui an. 1783. Zdwiženy jsau (1781)

wšecky Marií Theresií ustanowené censurní kommisse, a uinna jest jediná Ave Wídni;

w echách úad revisí, co dležitjšího, do Wídn posílající. W r. 1783 dána spráwa

censury dworské kommissí nad studiemi, u kteréž do r. 1792 ostala. Ostatn wtší

wolnost zjednána spisowatelm a k tisku wbec než prwé byla, a zahájeno toliko to,

co proti dobrým mrawm, proti náboženslwí, proti wnitnímu pokoji a ádu, proti do-

brému jménu osoby nkteré elí, aneb ím oswíccní a wzdlání národu nieho nezíská;

násilné ale wyhledáwání knih kacíských, jejichž za takowé uznání zemskému ízení

zstaweno, cele zapowzeno jest (1781), a porueno Index, kterýž swau moc ztratil,

do bibliotheky odewzdati. Tím wzbuzeno nnioho, nejwíce nmeckých spisowatcl k wy-
dáwání rozliných knih. Spolenost polního hospodástwí w echách, založená w r.

1769, zídila (1776) uilelskau stolici hospodástwí polního, a oprawila se (1788) pod

jménem wlastenské spolenosti hospodáské, mající za fond immatrikulací auedlníkú

hospodáských a (od 1796) wydáwání kalendá wlších pro auedníky a mšany,
menších pro sedlský lid. Profešsura hospodáská spojena s universitau. Král. eská
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uená spolenost powslahi z privátního spolku w r. 17G9, ustawila se pcwnji (1784)

a potwr/.tMia jost (!787). Wyd.hvá až posud w nineckém jazyku lucivÁ pojednání.

Uení mužowé toho wku w theolof^ii : Cornelius Ivaiser (kw. 1781), PVantišek Pitlrof

križowník , Placidus Presl (kw. 1781) a Cornel Stephan (1788) cisterciáci, Everinod

Ržika, Morawan, praemonst. (1711, f 1780), Jan Oni»ll><'r'i's Reiding-er, dominikán

(nar. we Wllawoteyne 1725 f 1778). W inathenialicc wý tený byl J. Tesánek, pro-

fessor niafhematiky a Iheorelieké astronomie (1728, f 1788). Antonín Strnad hwzdá-

cm od Josefa II uinn. Rafael Ungar, praemonst. wydal Balh. Bohemiam dtictam

1776 — 80 a j. Kašp. Royko, prof. historie církewní, pak (1791) gubern. radda,

w historii cirk. slynul. Z hudebník toho asu dožili Jos. Mysliweek (w Praze 1737,

f 1781), Segert f 1782, Mara f 1783. Z malí: Ant. Raf. Mengs (nar. w Auslí 1728,

t 1778) psal o malii-stwí, whisky.

c) Za Leopolda II (1790-1792).

% T
Tento uený císa snášcliwost w náboženslwí zaštítil, seminarium wšeobecné zrušil,

a wychowání mladého diichowensiwa biskupm nawrátil, proež w Klementinu alumnat

arcibiskupský poal (1791) a dum knžský pestal. Konkurs duchowním kandidátm

na fary ne co prwé tii léta, ale šest let platil. Studentm k duchownímu stawu jdau-

cím z dchodu duchuwního litulus mcnsae dáwán, aby stanauce se neschopnými k úadu

opatení swé mli. Chudým žákm do latinských škol wstupujícím, aby školní plat od-

puštn byl (1791). Biskupm powoleno z dležitých píin weejné processí a po-

božnosti naizowati. Obyejná hudba pi službách božích opt powolena (1791). Trest

zloincm uiewen (1791), tak že tažení lodí neb odsauzení na galeje, krátké ukowání,

pálení ceych atd. zapowdíno. Nestudowaní poctiwí mšané, k nimž lidé dwrnósl
mají, za radní w politických wcech woleni opt býti mohli (1790). Zapowdny opt

jsau knihy, kteréby na potupu kat. náboženstwí, církewním obyejm a duchownímu

stawu smowaly, jakož wšecky, kteréby poádek a pokoj obecný rušily, blud, omyl,

ncswornost a roztržku, neposlušenstwí k zem pánu, chladnost w powinnostech obana

neb kesfana psobily (1790). Wydán jest nowý ád studií (1791). Zrušena kommissí

dworská w studiích, zízeny sbory uitelw pi wšech fakultách, gymnasiích i hlawních

školách, mající peowati o zlepšení mraw a umní, pod spráwau konsessu studijního,

ze šesti písedících složeného, t. od theologie, práw, lékastwí, lilosofie, gymnasií a

normálky, zemskému ízení a tak prosteden nejwyšší politické wlád podízeného.

Spolu staráno se o wyliofowení a uwedení nejwýbornjších knh školních. Císa sám

(1791) wykázal 1000 dukát do Sas, aby na wysokých školách Willenberských a Lip-

ských fundací založena byla pro mládež ewang. náboženstwí; pednost dána synm
ewang. kazatel Augšpurského a helwetskélio wyznání z národu eského. Dar, který

jemu stawowé eští (17 Záí) dle obyeje pi korunowání podali w 145,000 zlatých,

dobrý král na fundací pro chudá dwata stawu panského a mstského obrátil. K po-

nuknutí uitel k pilnosti slíbeno jim remunerace, rozmnožení platu, kterýž na statky

nemowilé založen, aby s drahotau spolu rsti mohl , powyšowání k auadm wýnos-

njšíip
,
professoi ty fakult mají stupe dslojcnstwí hned po c. k. raddách, a w Praze

nejstarší prof. lékastwí a práwích (od 1811 též bohoslowí a libomudrctwí) jest c. k.

radda. W latinském weršowání wynikl Wácsl. Oestreirher, který eskau historii lat.

hexaínetry až do Leopolda sepsal (Rkp.) Nkteré jeho werše wiz w Kal. Rulík. I. 121.

Hudebník Košek f 1791.
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d) Za Františkci I (1792—1835), a za Ferdinanda I (1835—1946).

K wyobrazení inraw toho weku náleží nejeden dkaz oddanosti a wrnosti králi,

a udatenstwí w dob wojen francauzských n. p, r. 1796, S druhé strany láska k ci-

zot u drahné ástky se wyjewila. Tak rozmáhal se (1799) zwlášte w Praze podiwný
kroj \v odwu, w obuwi a kadeích, o kterémuž podobném Beneš z Weitmile (1360)
zmiuje (w. Rul. Kal. hist.) Správvcowé mst (purgmistri) a msteek (rychtái) do ži-

wota pi auadu zstaweni (1802). Wydána wšeobecná mstská zákonní kniha (1811),

ímž stará Koldínowa práwa mstská cele pestala. Pée nejw. wlády obrácena na vvše,

což pokoj a dobrý slaw národu utwrditi mže. Silnice opravvili porueno (1802) ; r.

1818 bylo w echách (na 956 U mil) 924,000 sáh, neb 241 mil silnic. Obchod po

Labi now otevvi-en (1822). O hospodástwí polním wydány spisy poruením wlády,

jako: o chowání dobytka, nemocech jeho, (1809) o píci, o cukru hotowení z domácích

rostlin atd. Pomologický spolek nawržený hospodáskau spoleností a (1819) od dwora
polwrzený stará se o zwelebení štpastwí. O zdrawí lidu peowáno nawedením (1809),

okowáním neštowic uvvedeným (1801). Piinním M. D. W. Czardy powstal (1792)
spolek k zachránní na pohled mrtwých a w nebezpeenstwí upadlých lidí, kterýž

(1798) prawidla tabelární nm. a esky z poruení wlády wydal. Ústaw léitelský ne-

moci venerické založen (1802). Dm porodní rozšíen 1824. K opatení chudých

sjednotila se spolenost Pražského obchodnictwa k podporowání wdow a sirotk (1796).

Wlaský špitál, již w XVI století zízený pro 1200 uenc k mstským emeslm, potom

(1789) zrušený, obnowen jest (1802) pro 16 jinoch. Téhož roku 1802 Rumfordská

políwka uwedena. Založeno privátní ústaw Pražských hudebník k opatení wdow a si-

rotk (1803), též jiných emeslník mstských (1803); a spolenost wšeobecného ústawu

k opatení bez winy wlastní ochudlých muž, wdow a sirotk (1804); dm chudých

u sw. Bartolomje piinním Fr. Ant. hrab. Kolowrala, tehdáž heitmana mstského,

zízen (1807) na pítrž žebrot po ulicích, kterýž úmysl má i privátní jednota k opa-

tení chudých w Praze (1810). Ústaw pro slepé založen (1808) od rytíe z Placeru

(t 1825) ze sbírek pro 10 hoch a 4 díwky. Jednota paní k podporowání ženské

umlosti (1813) chudým ženským ze wšech staw dáwá píležitost pracowati a práce

prodáwati w skladu zwláštním (w Sirkowé ulici). Spolu o wychowání 8 osielých

dwat se stará. W r. 1821 ústawy pro sirotky a nalezence rozdlené jsau, Ústaw

k pomoci pohoielým jest we wzniku a poítá (1824) pes dwadcet milion zlatých na

stíbe. Heitman mstský Josef šlechtic z Hoch založil ze sbírek pokladnici w nauzi

pro echy a Prahu (1824). K domu pracownímu císa František (1792) darowal 10,000

dukát, a wystawl (1822) dm provinciální trestný u sw. Wácslawa na dobytím trhu

w Praze pro 800 zloinc, kdež pracemi se zanášejí. Censura r. 1792 pešla na re-

ferát w studiích pi politické dworské kancelái, a r. 1801 na dworský úad policie.

Školní knihy a spisy direktorm studií censurowati zstaweno, dokud k tisku ureny
nejsau (1803). Kupeclwí a tiskastwí knih, aby prawému oswíccní pispíwalo, lépeji

zízeno (1806); tiskárny knih w kraji znowu zarážeti zapowzeno (již 1793) a w Praze

na jistý poet uwésti kázáno. Wšeobecné naízení s strany censury (1795) wydáno;
zapowzeno knihy w cizích zemích bez zdejší censury lisknauli (1798), a tenárny
domácí i pjowny knih (1799), jakowýchž w Praze w Židech i kesfanech se nalézalo,

držeti. Zakázány též (1800) knihy, w kterých nachází se zpráwa o tajných bratrstwích

rytíských románích, historie o strašidlech a šejdíích, jakož i (1804) písn národní a

modlitby bez ceny nebo slušnosti. Z ohledu, že lidé diwadelnými hrami od swých
úedních , nebo emeslních, obchodních nebo domácích prací se zdržují, a románskau
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invsl piijímiijí, nehodící so k jicli powoliíiií, porucíono wšemožn? piekiížeti prowozowání

her \v kraji. Bez dowolení kriijskélio iil-adu nikdo hráli nesmí, a dowolení má se íditi

cele líin, co se wo AVidni nebo \v Praze hraje (ÍSOl). Rytíské hry, w kterých pe-
piaté charaktery pi'icházejí, pro zlý aucinck na rozum a srdce na diwadio piipusItMiy

nebiuftc (1801). Podobné zakázáno (1802) hry s njarionely, prowazolezcfl, keyklírí,

lig^Iáiu, skikau a tm podobných, wyjma mechanické umlce, a wci w prawd iídké,

ku pouení a Avyražení slaužící (1802). Aby ale písnost s druhé strany zdokonalení

\\ umní nepekážela, we wlastné wdných knihách wolnjší censura uwedena (1810).

Náboženstwí a wzdlání mrawné ^v.šeho lidu bez rozdílu Avždy nejwíce zem pánu na

srdci leželo. Powoleno Pražanm (1794) na den sw. Jana Nep. statui jeho na most
oswtliti, ac bez zpwu a werejných modliteb. W r. 1795 od papeže Pia VI na žádost

císae pro wšccky zem domu rakauského milostiwé léto na 6 nedl propjeno. Sta-

ráno se o stejnost w církewních služebnostech neb obadech , n. p. s strany hrobu

božího (1801). Duchowenstwa eholního nedostatku pomoženo rozmnožením audft a

oprawau ádu (1802); dowoleno jim domácí studium theoloo-ie, k emuž prawidla dána

(1805). Duchowenstwa pak církewního nedostatek a zapadnutí napraweno o) ustano-

wením fdosofických škol w Budjowicích , Most, Litomyšli: theologických w Budéjo-

wicích, Litomicích a w Králowé Hradci; dána jim instrukcí (1811). bj Zrušením

školního platu na gynniasiích mimo Prahu; dowolením, aby zpwáci w klášteích neb

od fará domácn w latin až do syntaxí cwiceni býti mohli, c) Písnau censurau

spis wážnost diichowního stawu podrýwajících, a odtržením duchowního stawu od ma-

gistrát a podízením jich zemskému práwu t. práwu šlechty atd. (1802 2 Apr.) což

poslední též nekatolickým pastorm udleno (1808). Fundace z konvikt zrušených

(1785) pošlé opt k prwolnímu cíli ustanoweny jsau (1801). Konen biskupm swen
dohled na uení w náboženstwí we wšech školách a Piaristskému ádu dán wtší okr-

šlek wychowání weejného (1808) i konwikt noAvý odewzdán. W r. 1792 12 Máje

Dobrowský a Joachym hrab Šternberg- nastaupili cestu do Stockholmu, aby tam knihy

a rkp. r. 164S od Swed zawezené prohlídli, a wykaupili. Nawrátiw se Dobrowský

(22 Února 1793) wydal tu cestu w nm. jazyku. AVe školách staly se prospšné zmny.
Zrušen jest konsess nad studiemi (1802), jakož i sbory uitelské, a uwedeni opt di-

rektoi lakult a gymnasií, zem.skému ízení, a tak posteden dworskému politickému

auatlu podízení. Spráwa nižších národních škol (1804) swena jest dohledu du-

chowních pastý nnslních, pod dozorci školních okršlk, kteí krajským úadm a kon-

sistoem, jako tito zemské wlád odpowídati dlužní jsau. W r. 1808 zwláštní kommisse

dworská w studiích zízena. Wšechen staw uitelský zweleben. Školní uitelé wbec
mezi wzácnjší lidu stawy poctni (1811), a proessorm tídy díistojenslwí wymeny.
Nejstarší professoi jak prwé w práwích a lékastwí, tak nyní též w bohoslowí a li-

bomudrctwí mají hodnost c. k. raddy. K auplné známosti plánu now uwedeného wy-
dány jsau knihy zákonné, jako: Politische Verfassung deutscher Schulen (1806), (esky

peloženo 1822), a instrukcí uitelm wšelikým. W triviálních školách wc wsech a

mstekách uí se mládež náboženstwí, ísti, psáti a poítati. W hlawních školách

(w každém kraji nejmén jedí^a) mimo pedešlé pednáší se nmecká grammatika, kre-

slení
,

prostonárodní miclwí, a zempis wlasli. Pro mládež škole odrostlau zízeny

opak(,wací hodiny (1S()8). Reální anebo mstské školy (w Praze a kdekoli toho žádá

obchod) uí mimo náboženstwí, lení, psaní, poítání, skládání písenmostí, zempis a

dje, také umní obchodnické a mnné práwo pro obchodníky; popsání a zpytowání

wcí pírodních, wcdciu' knih hospodáských pro hospodáe polní; inalhoniatiku, chemii,

dje pro wyšší umlce, a pro wšecky jazyk francauzský, italský, englický. Politech-
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nicky ústaw w Praze od slaw spolu s uCilištm stawitelstwí založen (1802) k zwelc-

beiií fabrik, emesel a umní. Zde od r. 1806 pednáší se malliemalika, mechanika,

hydraiilika, stawitelstwí, chemie, hospodástvví polní, kreslení pro mie a stawifele,

auedníky hospodáské, lesníky, umlce a emeslníky ode 3 prof. po 3 léta. Poet
gymnasií rozmnožil se tu dobu až na 23, nejwíce jich w nmeckých místech se nalézá.

Pozdji, že poet studujících nad míru se rozmnožil, nkteré z nich zrušiti kázáno

(1824). W r. 1783 bylo jich 15 po celých echách. Dle zlepšeného plánu (1805)
graujuiatika latinská uili se má s ohledem na wšeobecnau mluwnici, humanitní studium

klasiky latinské a nmecké spojující od klasowních tak nazwaných professor : geografie

a historie stát nowých i starých, ecká grammatika, náboženstwí a známost pírody,

poifástwí a miclwí od zwláštních, a sice wbec šesti professor po 6 let. Od r.

1820 professoi 4 grammatikalní a dwa humanitní icšecky do jedné tídy školní nále-

žející pedmly uí, krom náboženstwí, pro které zwláštní katecheta již od 1804 usta-

nowen. Pedmty filosofského opraweného (1805) umní jsau dle katalogu od r. 1807
následující: theoretická a praktická fdosofie a upotebená mathematika, fysika se zkau-

škami, wšeobecná historie, wyšší studium lat. klassik, ecký jazyk a náboženstwí (1804);

potom pro budaucí posluchae práw historie rakauské monarchie, pro budaucí lékae
Avšeobecná historie pírodná; pro theology a lékae ecká filologie. Dobrowoln slyšeti

se mže aesthetika, historie libomudrctwí, um á wd, diplomatika, heraldika, známost

starobylostí a mincí, wychowatelstwí, wyšší mathematika, hwzdástwí, technologie, ho-

spodástwí polní, eský a wlaský jazyk a literatura skrze 14 professor we 3 létech.

Nyní též francauzský a englický mimoádn z mírného platu se uí. Školní uené há-

dání nebo disputací opt uwedeno a porueno (1807). K opatení nástroj hwzdá-
ských J. C. M. r. 1804 na stíbe 10,143 zl. wykázal. Zwláštní fysikalní kabinet (1815)

prof. Halaškau zízen. Pedmty bohoslowí na universit jsau : církewní historie s ohle-

dem na patrologii a theologickau literární historii, hebrejský a ecký jazyk, hebrejské

starobylosti, uwedení w starý a nowý zákon, wykládání jeho, církewní práwo, dogma-
tika, mrawouné a pastýské bohoslowí; od 7 prof. w 4 rocích. Lyceum Olomucké *)

na universitu powýšeno (1827). Pro nekatolíky we Wídni založeny jsau theol. školy

(1820). W práwích od 7 prof. we 4 létech pednášejí se w Praze: práwo pirozené,

hrdelní, ímské a kanonické; (práwo a historie nm. íše pestalo 1808) lenní a ob-

chodní, rakauské privátní práwo a ád saudní, sloh kanceláský, statistika, policie, stáfské

hospodástvví, a známost rakauských politických zákon, pak (libowoln) státské práwo

eské (až do 1824). Uení lékaské dle plánu (1804) obsahuje 4 oddlení o) pro

lékae a wyšší ranhojie w Iním roce: anatomie, chemie, botanika, speciální historie

pírodná, powšechná i zwláštní chirurgie; w druhém : fysiologie s wyšší pýiwau (ana-

tomií), nauka chirurgických operací, nástroj a auwaz, pak porodnictwí; w tetím:

pathologie a materia medica; w 4tém a 5tém: zwláštní therapie akutních a chronických

nemocí, pak lékasko-chirurgické-praktické nawedení pi-i loži nemocných, konen (od

r. 1805) i lékaská policie a práwní lékastwí. b) Pro ranhojie w mstech a wsech :

anatomie, powšechná i speciální chirurgie, lékaská theoretická nauení, známost chi-

rurgických operací, nástroj a wazadel, porodnictwí, chirurgické a lékaské praktické

nauení u lože nemocných, praktické nauení porodnictwí, a speciální therapie, w 2 lé-

tech pro wyuené lazebníky, we 3 létech pro ostatní, r) Pro báby: porodnictwí pl
léta, a nejmén 2 msíce prakticky w porodnici, d) Pro lékárníky (farmaceuty) spe-

*) Pvvodne alíadoniic Josiiilská (gymiinsiiim a theologie) r. 1566 založena liiskupeni Wil. Itusíiiow-

skýni z Wikowa. Wi/ Iiislorii další toho lístavvu w Kwtech Now. 1840 str. 18.
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cialní hislorio pírodná, chemie a botanika. Lékaislwí dobytími má zwláštnílio professora,

Ivž oni klinika, jejíž prwní w Praze prof. Fišer jest. Anatomický tliealer lépeji spra-

wen professorem Rollenbergrem a pro školáky ole^vi-en (1796); anat()mieko-j)alliolo-

tfický kabinet ziízen (1811); téhož roku Jos. z Freissmulhu uinn professorem chemie,

od toho éasu odliuené od botaniky; laboratorium chemické (1816) lépeji zízeno.

Botanika zwlášiního professora dostala. Lesní umní (dle dekretu kom. stud. od 23

rnora 1810) zawírá istau malheníaliku, praklickau geometrii, fysiku, chemii, techno-

loffii a historii píírodnau. Semeništm budaucích professor jsau (1811) ustanowení

adjunkti dwa na i^ymnasiích Pražských, tolikéž we fdosofii a w bohosloví, jeden w prá-

wich, w lékaslwí 8 assistent, adjunkt, prosektor, praktikantu, secundarních léka
a hojifíi, assistent a praktikant w nemocnici a porodnici (1811 30 Záií). Uené král.

spolenosti dáno (1799) práwo runí knihy (schematismy) wydáwali. Spolenost wla-

stenského Museum w echách powslala ohlášením nejw. p. purkrabího hrabte Fr. Ko-

lowrala Libšteinského (od 15 Dub. I8l8) piinním hrabat Kašpara (f 20 Pros. 1838)

a Frant. z Šternberka, a polwrzením J. M. C. (11 Cerwna 1820) a pra\videl jeho (14

erwna 1822). Sbírá plodiny pnrodné a wšeho druhu pamtnosli *). Bibliotheka uni-

versitní zmnožena jest knihownau hrabte Kinského a Waldšteina. Hudba znamenité

prospla skrze spolek k podporowání jejímu, kterýž založil (1810) hudební Conser-

vatorium. Sem každá tri léta 39 škofák se pijímá, a po šest let w hudbé a umní
jiném se cwií. Mnozí z vyuenc již nyní slawného jména w Ewrop sob dobyli.

Zídila se též Jednota pro wzdlání hudby kostelní, majíc zwlášlní školu warhanickau.

Pro zpw choralní a wbec pro hudbu wznikly za posledních as též dw jednoty,

Žofínská a sw. Cecilie, sbírkami pcnžnými se udržující. Privátní spolek wlaslenských

pátel umní srazil se (1796) ponuknut jsa píkladem akademie Wídeské , a hned

z poátku >vyslawil sbírku obraz, založil také (1800) školu umleckau, k níž císa

místo wykázal. Zowe se nyní akademie wýtworných umní (Bildende Kiinste), s ní spojena

každoroní wýstawa umleckých dl z oboru malístwí, sošnietwí a rytectwí. Prof. AI.

Klár založil (1833 2 Ledna) fundací pro umlce t. malíe a sochae rakauské w ím6
se uící, (300 zl. C. M.) jichž powinnost jest po nawrácení se do wlasti obrazem neb

sochau kostel swého místa obdaiti. I tsnopis (stenografie) k nám zawítal, w r.

1845 nm. i esky uen byw saukromn. Školy emeslnické jsau také wýjew nowých

as. Na Zbraslawi kníže Oettingen-Wallerštein založil prwní takowau školu w r. 1845.

W Praze Dr. K. Amerliny^ nedlní a swátení wyuowání emeslník a wbec lidu zaal

23 Prosince 1838, vv kterémž roce i na Kiwoklát škola pro emeslníky, zwlášt zed-

níky a tesae otewena.

Opatrowny dítek powstalé w Anglianech r. 1800, wznikly také w Nmcích (1802)

a powoleny jsau u nás 26 Února 1832, w kterémž roce prwní školka podobná zalo-

žena w Praze na Hrádku, pak na Hradanech (1834) w Plzni atd. \V Brn uinna
opatrowna w r. 1833, w Jihlaw 1837, ale nmecké pro eské dtí! —

) Wýbor spolfnosli télo zídil 1 Ledna 1831 zwlástní Itoniilét (sbor) pro wedprké AvzdliUvání cci

a literatury eské, kterýž ze zwljíštnílio fondu (matice ieské.) od r. 1832 wYdáw.ínírii knih piisol>ili

poal. Týž wýJKir sestawil druhý komitét peující o zachowání starožitností wlaslenských (1845).

Podobné Ant. Haniký exjesuita a duch. pastý w imei (f 13 Bezna 1833) odkazem zname-

nitým založil dédictwí gw. Jana, dekretem dworským 20 íjna 1833 potwrzené, kteréž eské du-

chowní spi«y z lírokíi jistin sebraných wydáwá, pod dohledem konsisloe Pražské. Též na Moraw
piinním prof. Sembery podobnau eské Matici zízowati poato (1846) a prwní kniha od ní

íješlé sankromé) wyšlá byly Bidpajowy bajky.
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Prmyslowá jednota spojila se w Praze 1833, 5 Bezna; zmnožila pak innost

swau w r. 1845.

Školní konferencí w Kralohradecké dioecezí již r. 1821 zawedeny jsau. Podobná

wzájemnost uinna mezi Orawským a Liplowským uitelským bratrstwcm.

Arcib. Pražský slawné pameli Wácslaw Chlumanský z Chluman a Pestawlk od-

kazem spsobil založení dwau škol reálních w Rakowníce a Liberci , kdež národním

jazykem umní šíiti se mlo ; ale porueno uiti toliko grammatice a slohu eskému,

ostatní wše nmecky. [W. Obraz slowesn. od Michla str. 47].

Znamením prosplého oswícení a mrawnosti mohau powažovvány býti rozliné

blahodjné ústavvy pro chudé, nemocné, slepé, chorobné dti jakož i spolky stíd-

mosli, zwlášt w Moraw podporu nalézající. Weliký úinek w národstwí wiibec pi-
powídají železné dráhy, z nichž Ferdinandowa sewerní otewena 7 ervvence 1839,

Pražská do Holomauce 1845 20 Srpna, ob parochodní. Železná silnice z Budjowic

do Lince založená r. 1826 — 1832 komi jezdná, byla prwní vv Rakausích toho druhu.

Do Drážan železná dráha nákladná nyní hotowí se.

III.

§.33. J a z y k.

a) Jazyka s t a w.

S tau dobau poíná se wzki-íšení jazyka eského, kterému proti\vníci jeho již

takoka umírákem zwonili, a o kteréhož konené záhub otewen jednali. Píina ta

prospšné zmny nebyla w zewnitních okolnostech, jemu w jistém ohledu ješl ne-

bezpenjších, ale we wznikajícím tehdáž wbec úsilí o wdy a umy po celé Ewrop,
a zwlášt w rakauské monarchii, ne we wlastním podporowání a jemu pomáhání, ale

w odstranní tíhoty na literatue eské wšeho druhu ležící, potom w samém úpadku

s jedné, a w potebnosti jeho s druhé sírany, an jsa náeím tém šesti millionil

lidu w Cechách, Moraw, Slezsku a Uhích, wždy potebu sebe ohlašosval, a nkteré

piinliwé milowníky nalézal, kteí, ím blíže zkázu jeho býti se domníwali, tím horli-

wji o zachowání jeho usilowali. Objewili dokonalost jeho wyfasením nkterých sta-

rých památek literatury, akoli latin a nmecky píšíce, Adaukt Voigt, Fort. Durich, F.

Procházka, F. Pelcel, Stedowský (w Mercuriu Moraviae), J. Dobrowský
;
potebu pak

jeho zejm wynesli nejprwé J. Osw. kníže Fr. Kinský, generál a polní niaršalvv zá-

stupník a) slyšen i pohební hlas Balbiniiw b) a pozdji J. Aloisia Hanke z Hanken-

šteinu c), kterýž i spsob uení tomuto jazyku zamýšlel d). Již pi založení wojenské

akademie we Wídeském Nowém mst (1752) a wojenské inžinirské školy we Wídni

(1754) ponuknutím mladého arciwéwody Josefa, který toho potebu pi cwiení no-

wák eských shledal, eskému jazyku uiti porueno. Auad ten zastáwal nkterý

as Jos. Weršauzer, íil. doktor, uitel J. K. W. arciknížat, a (1805) dkan fakulty fdo-

sofské. Potom Šimek Maximilian, z ádu pobožných škol, Zdirad Polák, dstojník wo-
jenský a básník eský, Burian, též woj. dst, a spisowatel. Také na universit Wí-
deské od r. 1775 témuž jazyku ueno Josefem Zlobickým z Zlobíc (f 1810), po nmž

1) a) Eriiineruiigeii eines Bohnien iibcr eiiicn wicliligen Gegcnsland. Prag 1774. b) Dissertatio apo-

logetiia pro lingua l)oIiemica 177'), Pelcleni wydaiiá. c) Empfehlung der bíihmischon Sprachc iind

Literatur. AVien 1783. dj Versurh eines Tians iiber die leicliteste und niitzlichste Lehrart der boh-

mischcn Sprache und Literatur fiir eiiieu Kurs von 10 Monaten.

23
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nastaupil Norbert Hromádko, spolu w inžinírské akademii professor. Skrze školní knihu

n-raminiilic-kau od 17(54 icský jazyk od pul druhého sta lot ponejprw zase do lat. školy

uweden, a lak daleko okiíwati poal, že r. 1775 mezi nmeckými pracemi žák také

eské tištny byly. Sama normální škola (1774), akoli wlastn k uwedení nmeckého

jazyka w pauze eská nusta uslanowená, nemohši mládeže eské beze wší pomoci zíi-

stawili, mnohé knížky i)ro uení j)otiebné na swllo wywedla. Ostatn nmecký jazyk

i lam, kde se w lidu pauze esky mluwí, od uitelw žákm wštpowati porueno

(18 Híjna 1776). Puwodem dworské raddy a praelala Raulenslraucha založena jest

kalhedra pastorální theologie w eském jazyku u Praze (1778) a w Brn (177Í))

;

lamto Jiljí Chládek, zde Alb. Slawíek, regulo\>aný kanowník z Lateranu, professoi-i byli.

Mezi wšemi jazyky (prawí Procházka) nejwíce nmeckému snahy a asu se obtuje, a

nmeckým naši spisovatelé spráwnji a bedliwji píší nežli swým nebo lalinským. La-

tina sice, když wzdlání >viibec wznikalo, také se lepšila; F. Procházka byl mezi prw-

ními, klerí se k sprosté istot starého lat. slohu nawrálili ; w celosli ale panowání

swého, jakowým se za Jesuitu honosila
,

pozbyla. I na gymnasiích, ponvadž více

nmecky se pednášelo, menší prospch w latin inn, tak že již od r. 1776 vychá-

zeli poínala asto polom optovaná nai-ízení, aby mládež v latinském jazyku snažnji

cviena byla. K rozmnožení lidnosli a živosti národní olevien cizozemcm pi-ístup do

ech a Moravy, ímž opt mnoho Nmcv pibylo : nejvtší ale ujma stala se eskému

jazvku nai-ízením (1780 31 Prosince), dle nhož nižádný bez doslatené známosti n-
meckého jazyka do latinských škol pipuštn býti nemže, což i roku 1786 a 1805

potvrzeno. Pauze eským rodim veleno, dti, chul a schopnost do lat. škol pijíti

mající, do nm. míst posílali, aby se nm. jazyku nauili (21 Pros. 1780), a staráno

se, aby také w eských místech, kdež to možno, uitelé nm. jazyka povdomí usta-

noveni byli (22 Záí 1788). Ujmy té nenahradila jiná nejvyšší naízení, jako : uwe-

dení svobodnjšího tisku (1781), od kterého asu nkteré nekatolické knihy, k. p. La-

byrint svta, zde tištny byly, lak že jich nekatolíci z Žitavy a od jinud kupovati

nemuseli ; dále aby krajšlí kommissarové školní w eských krajích jazyka eského po-

vdomí byli (1783), aby vv Teifenbachském moravském ústavu pro šlechtice a v Te-

resianském eskému jazyku ueno bylo (1784); ponvadž dle plánu školního uení

v Cechách nejvíce nmecky díti se muselo. Pastýi-ské bohosloví, mající od mimo-

ádného professora ueno býti (1782), hned od r. 1785 nmeckým se stalo: w ostat-

ních naukách zsláno zatím pi latin. W právích církevní právo za píinau theo-

logických poslucha latinsky pednášeno, (což r. 1804 polvrzeno) ale pro doktorát a

háílky veejné nmecky odbývati se mohlo. We íilosoíii od roku 1784 všecko n-
mecky ueno. ímské právo v Praze až do XIX slolelí latin se pednášelo, nyní

nmecky. Po vyšetování lyr saud zemských v knížetství slezském v Johannis-

Iterku, Tšín, Blici a Opav skrze c. k. raddu pi appeUací Michala Schnilzera, vyšel

rozkaz, aby užívání jiolské a eské ei zastaveno, a budaucn všecko nmecky jed-

náno bylo (9 Ledna 1786). Naproti tt)nm dvorským dekretem rozkázáno, že vyšlé

naízení svj prchod míli má, kteréž pedpisuje, aby se pi posluhování svátostmi

národního jazyku užívalo (11 Dub. 1786). Téhož roku snm hluný v Praze držán,

na klt-rém poslulala purkrab tehdejší hrab Noslic esky etl, císaští kommissaí-í do-

slali 'jekrely eské. Císa Josef t. r. prohlížeje bibliolheku Pražskau, etl sám jedno

fliíslo w rádu vojenském Žižky, a své myšlénky o jazyku eském prospšn vynesl.

J. M. C. p. Lachenbauera biskupem Brnnským ustanovuje žádal, aby kandidát také

eského jazyka povdom byl. Porueno (1787) také, aby všecka naízení od appellací

prohlášená tiskla se na jedné stran nmecky, na druhé esky, jakož se od r. 1782
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zachowáwalo tam, kde pro invarowání opisfi naízení tiskem uycházela, zwlášt na Mo-

raw. Dále kázáno vvšem saiulum w appcllací, aby pri udlowání dekretu k wywolení

uschopujícího též na potrcbnau známost jazyka ohled brán byl (1787). Též práwníci

pi úadech wrchnostenských neb tak nazwaní justiciarowé mli w jazyku eském zbhlí

býti (1788). Dle rozkazu od 22 erwna 1789 obwyklé jazyky, w kterých listowé

pwodní nebo písemnosti do desk zemských w echách a Morawé wtleni býti mají,

jsau nmecký a eský. U kancelái! dworských utším dílem registratoi, jako e-
háek, neb kancelisté

,
jako Borowý, Welc, Pálek, byli eští pekladatelé; w Brn

u tribunálu registrátor Ant. Walenta, pozdji gubern. tajemník Sostal ; w Praze u Gu-

bernium K. Tliam, apek, Wank (1819) ten auad zastáwali. Nyní w Brn prof. Dom.

Kinský, w Praze Fr. Tomsa jsau weejní pekladatelé. Na snme pi nastaupení J. M. C.

Leopolda II držaném eští páni stawowé mezi jinými žádostmi také eského mateského

a zemského jazyka se ujali, a J. M. C. žádali, aby, jakž to býwalo za pedešlých pa-

nowání, on we weejných jednáních w celém královvstwí mveden byl (\v. Nowiny Kra-

mer. 1790 N. 48, od 27 Nov. str. 384, a N. 50, od 13. Dec. str. 400). Když týže císa

do Prahy ku korunowání (1791) pijíždl, u Poické brány od spráwce msta Ond.

Steinera nmecky, na Staromstském námstí od rektora university latinsky, na hrad
Pražském od purkrabího , hrabte z Rottenhahnu, esky vvítán byl, a každému týmž,

kterým wítán jest, jazykem odpowdl. Též 4 Záí 1791, když písaha wrnosti od

staww eských skládána, nejw. hofmistr zemský hrab Spork jménem J. M. C. k de-

putowaným stawm esky mluvvil, a od nejw. pana purkrabího opt eskau odpowd
dostal. Téhož císae milostí zízení stolice uitelské eského jazyka powoleno (28

íjna 1791), a sice aby na universit Pražské professor jazyka a literatury eské usta-

nowen byl (8 erw. 1792), naež Fr. Pelcel prwní na tu uitelskau stolici uweden

(13. Bezna 1793). Potebnost té stolice Dobrowský u pi'ítomnosti J. M. C. a potom

Pelcel pi nastaupení swého auadu též i nástupce jeho Jan Nejedlý (akademische An-
trittsrede 1801 4.) dokázali. Za téhož císae, slawné pamti, w Uhích Plachý, Rybay,

Bartolomeides, J. Glosius, M. Dendely a J. ernok spolkem skrze slowenského tiskae,

wazae a kupce lepší tisk a odbyt wymáhati chtli, ale wojna wypuklá jejich aumyslu

pekazila. Uitel školní Wavv. Amorl pi škole Swatoštpánské w Praze ohlásil (1792)

zdarma uení eskému jazyku we dny prázdné
;
jak to wypadlo, o tom w Now. Kramer.

1792 str. 163. Karel Ign. Tham tení eská poal na gymnasium Staromstském ti-

krát w týden podlé platu s powolením wys. ízení (1802), pi emž wydal e: Uber

den Charakter der Slawen. Prag 1803. Na gymnasiích posud uení eskému jazyku

wbec daiti se nechtlo, snad nowým plánem šastnjší mu nastane doba (?). Dležitjší

zdálo se býti založení slowanskoeské ei a literatury w Prešpurku (1803) piinním
J. Palkowie, prwního též tam professora. W r. 1802 Rautenkranc w seminái Králo-

hradecké eštin wyuowati poal a pilné následowníky ml, jakož tam slawná kon-

sisto wždy o zachowání a wzdláwání jazyka eského za našeho wku chwaln se

starala. W Budjowickém ústawu to uení nkterý as professorem Juhnem we-
dené neudrželo se; w Plzni horliwostí prof. Sedláka 1815 poato. W Báském
okolí w Uhi-ích wznikla snažením B. Tablice spolenost k podporowání eskoslowanské

literatury, a zjednala to, že w Sfáwnici prof. Royko eskému jazyku wyuowal. Wšecka
tato uilišt bu nedosti nadaná, bu od dobré wfde jediného lowka wisící nejistá

jsau, a protož newšudy stejn a trwale se daí. — Že i wznešené osoby eského ja-

zyka zde onde sob wšímali poaly, dkazem bu Stwoení swta (27 íjna 1805)

w Raudnici eským jazykem prowozené, pi emž J. O. kníže z Lobkowic sám osobu

Rafaele pejal. Pekladatel byl Jan Kruchyna, jeho úedník. Na universit porueno
23*
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pasíýské bohoslowí latinsky j)ie(Jiuíšeli s cwicním ntMneckýni a í^oským (1806); wý-

kladiu' a iiinnvoiu-iR' cleni nÍMiiorky se dje. W k-kaslwí (od 1804) fysiolopie, patlio-

loííie. maloria medica, specialni lliorapie a klinika uencm lékarslwí a wyššího ran-

hojiclwi laliné, oslalní nauky nmecky se pednášejí, krom porodnického umní, kleréž

také esky. We rdosofii (od léliož r. 1804) mathematika, fysika a theorelická a prak-

tická fdosofie latinsky uwcdena , od r. 1825 opt nmecky. Práwo kanonické la-

liné posud theologm i juristm, ostatní ale práwa vvšecka nmecky se pedná-

šejí. Wc ^vojenské Nowomslské akademii po smrti wýbornélio Kinskélio dle naVízení

(1806) místo eského ja/.yka polský nastaupil; ale av kadetních školách k uení e-
skému jazvku oficír od kompagnie, a kde není, jiný z mstského slawu uitel pote-

bován I)vti má (iK)8). Dkan fakulty medicínské w Praze musí eského jazyka do-

konale poAvdom býti, pro zkaušení bab (1810). C. k. wojenská radda žádá k audi-

toriátm zwlášt jinochy w uherském nebo nkterém slovvanském jazyku znale, což se

na universitách ohlašowati má (1 Bi-ez. 1811). Protokoly w jazyku wyslýchaného

(práwa trest.) a wbec tam, kde eský jazyk samotný w obyeji, na lewé stran e-
sky, a na prawé nmecky psáti porueno (1809), kleréž nmecké peložení wždy pi-

pojeno byli musí (1 Apr. 1812). Poslední wule mže eská býti, a toliko swdkowé

rozumjící jazyku odkazowatele mohau swdeclwí wydati (M. Pr. X. §. 591). Stawi-

tlem zednickým a tesai-ským nikdo ustanowen býti nemá, kdo pi polilechnickém in-

stitutu zkaušen nebyl (1812), ímž pauzí echowé od takowého mislrowslwí wylaueni.

Tak mezi piízniwými a nepízniwými okolnostmi zachovvala se \v jisté míi-e eština.

S rokem 1816 zdála se poínati, ba w prawd i poala pknjší jeji epocha, ano (od

23 Srpna 1816) rozkázáno, aby pro gymnasia w místech pauze eských aneb kde spolu

rodilí echowé se nacházejí, praefekli a professoi w jazyku eském zbhlí se ped-

stawowali; w týchž gymnasiích žáci, kteí známost jazyka eského z triviálních škol

aneb domovním vi^ychovváním s sebau pinášejí, také w eském pekládání a w eských

spisech se cwiili : pi poátku každého školního roku poslucham práw aby se ohla-

šovalo, že w pijímání k politickým auradm zemí eských tm, ktci-í esky umjí,

pi stejné jiné schopnosti pedek udílen bude; kteréžto poslední stužilo se (13 Února

1818) tak aby pi dosazování na krajské auady šeteno bylo, by auedníci jazyk kra-

jin, w kteréž se ustanovují, dokonale umli. Známost a umní jazyka eského (do-

kládá nejvv. zákonadárce) jest politickému auedníku, kterýž neprosteden s poddaným

mlu\AÍti a na nho s auinkem psobili má, na nejvýš potebná. Proež mládež stu-

dující nyin' i budaucn k dkladnému nauení jazyka eského se vzbuzuj, a s tím do-

ložením jí to se vší mocí v mysl vštípeno bu, že ode Avšech, kdož k praxí konceplní

hlásili se budau, dkaz jako nevyhnuledlná výmínka se pohledávati bude, že dokonalau

známost a zbhlost jazyka eského mají. Jiným naízením (20 Pros. 1816) bohomlu-

wectwí uencm má se i vlastními uiteli, kdež ti se wyskylnau, k dosažení známosti

jazyka eského napomáhali ; lékaství pak a ranhojictví poslucham oznámeno, že li,

kteí krajskými lékai, ranhojii, mstskýn fysiky a vrchnostenskými lékai-i w tch

krajinách, kde jediné neb z ástky eským jazykem se mluví, pak li, kteí lékai a

ranhojii v špilalích aneb nemocnicích, konen ti, kteí professory lékaské a ranlio-

jické kliniky aneb porodnictví ustanoveni býti žádají, nemajíli eského za svj ma-

teský jazyk, jediné pod tau výmínkau takového auadu dosáhnauti mohau, když w
slávu budau s vysvdeinm vcejníího uitele se vykázati, že jazyku eskému se

nauili. S ohledem na toto nejv. naízení, a pobídnutím g-yuniasialního direktorátu se-

psána i J. C. íM. pedložena chrestonjathie eská, mající býti pomckau humanilní mlá-

deži, o kleréž dekretem c. k. dvorské kommissí v studiích (dne 30 Bez. 1818) roz-
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kázáno, že budauc wytištena znowu se pedložiti, a dle uznání c. k. kommissí sludii-

jícíni poruena býti mže. Nedorozumním nklerýcli professor píina dána k násle-

dujícímu dekretu c. k. dworní komnussí nad studiemi od 16 Února 1821 : „Znamenáno,

že na nkterých gymnasiích uení eskému jazyku jako ádný pedmt wykládáním

eské grammatilvy a chrestomalhie professora Jungmanna (Slovvesnost 1820) se dje,

což proti nejw. ustanoAvení od 30 Brez. 1818 elí, kterým se dowolilo chrestomathii

tu dle uznání nejw. kommissí studujícím poruiti, ne wšak jako ádnau školní knihu

w gymnasiích unésti, proto žehy žáci, kteí toho jazyku neumjí, trpli ujmu asu we-
rejnému uení zákonn wymeného." Tím wlastn w nejwyšších naíecních pedešlých,

zwlášt od 23 Srp. 1816 nieho nezmnno, ale chladnost a ncchut k národnímu ja-

zyku, bohužel široko daleko rozlezlá, to k swému pohodlí obrátila, tak že w prawd
pro eský jazyk na gymnasiích eských wíce se nedje, než ped r. 1816 se dalo

t. j. že málo který ušlechtilejší wlastenec nkolik wedlejších hodin do roka z wlastní

wle tak dležitému uení národního jazyka, asto ostatním kollegnj a jiným lidem

nevvdk, obtuje. W r. 1819 potwrzena w Plzni eská triviální škola. Magistrát toho

msta wyjevvil swj staroeský smysl dkazem wážnosti pronesené k panu Sedlákowi

a W. Nejedlému, obtowaw prwnímu znamenitý dar, obma práwo mšfanstwí (1820).

W Pešti založena též snažením Kollára slowenskoeská škola (1822). W r. 1836 žá-

dali nkteí mšané Pražští, aby we školách nn^slských a hlawních náboženstwí w obau

jazycích ueno bylo, w emž ale odkázáni byli nejw. dekr. dw. kom. 10 íjna 1836.

Wždy pak ješt wyskytující se uwádní nmeckých škol w pauze eské obce, taulání

se nmeckých diwadelních spolkw po eských místech, ízení práwní eského lidu

w nmeckém anebo naskrze pokaženém eském jazyku, neniírné oblibowání franšfiny

již i w prostedních lidu tídách a úplné zanedbáwání eštiny, nepízniwí a nad míru

smlí hlasowé proti wci naší we spisech weejných ^) a p. jsau smutní posud úka-

zowé naší hluboko kleslé národnosti, s kterýmiž newím, w rownéli wáze stojí tam zde

Avznikající tenástwa, z nichž dw. Radnické a Spálenopoické, wyššímu potwrzení se

radují — ozýwající se hlasy o poteb eských promyslowých uiliš a wlastenského

diwadla i prowozowané zatím zde onde od ochotníkw hry, držené besedy -), kon-

certy, bály a jiné wýjewy eské názwy na ele nesaucí. Tím se ponkud kojiti musí

eský wlastenec , že i wyšší stawowé zetel swj obracejí k jeho wždy ješt dle-

žité ei ^) a posud owšem nebohaté ale pedce powšímnutí hodné literatue, o je-

jížto wzdlání množící se asem uenci ano i šlechetnjší wlastenkyn snažn peují.

Tolik aspo snažením spoleným naším wymoženo, že to dnes žádná wíce chlauba není

esky w echách neumti, ale nechwalno špatn esky mluwiti a psáti.

1) Wyslaupili zMlášte posleilnícii tchto casii jízliwí nepátelé Slowanstwa jak domácí tak zaliranioní

proti wšcmu wznikúní národnosti slouanské a jnicnowit cslvé, což s druhé strany nkterým

oljranným spisfim píležitost zawdalo. Jmenujeme zde: Uher den gegenwártigen Stand der hohmi-

schen Literatur nud ihrer Bedeutung von Leo Graf Thun. Prag 1843. — Der Slawismus in Bóhmen,

von Graf Jos. Math. Thun. Leipzig 1845. Worte eines Ceehen ctc. Leipzig 1843.

2) Stálá beseda nišfan Pražských wznikla r. 1846;

3) Podlé katalogu duchowenstwa od roku 1823 nalezlo se w okrsku arcihiskupstwí Pražského osad

eských 340, nm. 190, ohojetných 44; w okrsku biskupstwí Litomického eských 88. nm. 309,

obojetných 26; w bi-skupslwí Hradeckém eských 293, nm. 84, oboj. 54; \v Budjowickém e-
ských 269, nm. 107, oboj. 48. A tudy wšech eských 990, nm. 690, obojetných 172, mimo 7

neurených w Budéjowsku; a tak se mly osady eské té doby k nmecliýni, jako 33 : 23, aneb

skoro 3 ; 2.
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h) Jazyka proinnii.

Co wýlccný Procházka na zaátku té periody o spisowatelích eských powdl

:

^Nyní, prý, jsuu i li, kleií starán jazyka našeho istotu zpét uwádíjí, i ti, kteí jej

nenu-inau docela zkalili a zahubili chwálají ;" to podnes opelowati o nich so niíiže.

ISálcži to mezi wady literatury naší, že píliš mnoho, a to tém ze samé nminy
pekládáme, \v které mimo to wychowáni jsauce i myslili jsme nawykli; odtud pochází,

že majíce teba známost newšední eského mluwení spfisobu, a pozornost na istotu

jazvka, wždy nkdy w neeské formy nechtíce uhodíme '). Co wk náš od pede-

šlých znamenit rozdluje, jesl od nkolika let powstalá nowá mluwa básnická a w-
decká. Pr\vní k wclikému štstí nalezla wýborný pramen w starobylých odkrytých

památkách : druhá sob cele zstawena. Obecná prostomluwa, ježto wlasln sama lite-

raturu naši posawad inila, k saustawným wdám nedostauje. Bylo tedy aneb wn
nich nepsati, aneb nowau w nich niluwu uwésti. Osmlili se nkteí len led prosíci,

a užiti dílem zastaralých, dílem now Iwoených slowcí s nestejným daením, z kte-

rýchžto slowcí weliká ást od lé doby již do spisu rozliných i do mhnvy obecné

ponkud wešla. Páli musíme, aby filosofická mluwa ne z nmeckých nowých škol na

šlihlách k nám kráela, ale pším, pirozeným krokem hned z poátku chodili se uila!—
1 pkná prosa wzdlána. W celosti starý jazyk zachowán, jelikož to za prawdu uznáno,

že co se týká lexikální a mluwnické wzdlanosli, on w pée našich Weleslawínu, Ko-

menských a j. wysoké dokonalosti a spráwnosti dosáhl, tak že každé od nho odstau-

peni naší eštin nebezpeným i záhubným se sláwá. Prawopis pod jménem analogi-

ckého známý konefl po dlauhých rozepích wrch obdržel, a nejw. dworským dekretem

1) UKÁZKY PRAWOPISU.

1. Starší orthografie.

^eiijf Vedlnik nad niislra , ani služebnjk nad

pána swélio. Doslií gest ucdlnjku, aby byl gako

mistr gcho, a služebnjku, gako pán geho.

Písmo sw. 17S6.

2. Bcrnolncká.

Než poliipugle niogícb si Kenáwistníci Roencow,

IVezniernn proti nim w Srdci pukagte Zlobií.

Bar sa budií od wás wždi tnpi, bar wždicki ha-

áwaf

:

rr((l( a budu wcfké Jléno to Sláwi nosit.

Jan llollij ISil.

3. Analogická.

Slunce bledé fe žaloftn ukrýwá,

AV fniulku fe ol)loby modro kalj,

Rozpuzený mrak blefky wyzjvvá

Chcslného hromu hrzy walj.

tas. mus. 1S27 12.

4. Skladné.

Wlašfowiko oj ty rozniilá !

Ty jsi .se k nám zas wrátila.

Powz mi pak, odkud lo wíš.

Ze jaro zas tu máme již ?

Padesáte bajek od W. Štulce.

Až jen Brit a Franrauz o nás budau psáti,

Až i k nám je wšezwdawost zawede,

Snad nás lépe také budau znáti

Tu i onde naši sausodé.

Fr. Lad. elakou-shJ (1847).

Tam kde srdce láskou hoí,

Cnost kde s wírou bytuje,

Bratru oko w citu slzí,

Když se rmoutí, raduje —
Tam jest nebe, tam je slast,

Tam ituij domow — moje wlast.

nácsl. Horák (18i7).

Neb kde strana jedna druhou hnete,

Tu nižádné z obou prospch nevykvte.

Obe zvolna slábnou,

Seslabnuvše chadnou.

Chadnouce |iak umdlévají,

Vadnou, schnou, až opadají. Melichar lS'í7.

\) Tiui «c pekládáni nezawrhuje, ale žádá se, aby kdo pekládá, pede wším na éistolu swého

jazyka hledl. Bodejž toho, co dobromyslní wlastenci vv Lovvci, hazicechu, Napominateli a jinde

k zlepšení jazyka nawrhli, spisowatelé naší wícc než posawad šetili !
—
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ustanoweno jest, aby we školách (trivialiiícli) uweden byl ten spsob psaní, kterým

slowník eský (1835 — 9) sepsán jest. Neuinil ale zadosti wšetn literalorilin prauo-

pis analogický, a brzo na to (1842) wystaupil tak nazwaný skladný, jímž litera g za

glagol, j za jota , i za dlauhé mkké i uwedeno, a pijat jest i od sboru musejního

pro wedecké wzdelání jazyka eského. Žádostiwo jest, aby ta prawopisu zmna po-

slední byla, a k platnjším wcem w literatue se hledlo O-

Dležitjší promna neb radji rozdwojení jazyka spisowního stalo se w Uliíích.

Zde uení nkteí drží se jazyka eského pro weliké píiny: že eská literatura již

na skonání XVI a poátku XVII století byla wzkwetla, a nnioho klassických knh pro-

nesla, za našeho pak wku nemálo prospívvá, potom že nelze z mnoha nynjších slo-

wenských náeí jedno bez nesnáze vvybrati za spisowní, a že bez toho dosti jest ná-

eí slowanských, jež wíce ješt rozdrobowati nesluší atd. Jiná strana snaží se wlastní

literaturu slowenskau zaraziti. Od r. 1790 Bernolák a po nm jiní nkteí, mezi nimiž

far. Jan Holý chwaln wyniká
,

psali w Nitranském podeí. Ješt wtší odtržení od

spisowného eskoslovvanského jazyka spsobil Ludowít Štúr (1845), wymoh sob do-

wolení wydáwati nowiny slowenské a Orla Tatranského, kteréž w náeí Liptowském

spisuje k nenabyté spolené naší literatury škod ").

IV.

§. 34. Literatura.

Wbec jak množstwím a rozmanitostí spis tak i dkladností jejich tento wk
nad pedešlý wyniká, dokonalostí pak jazyka k lepším wkm aspo na welikém díle

se blíží. Bezpedsudná, mnohostranná wzdlanost nmecké i jiné ewropejské literatury

i w naši zotawující se literaturu šastn psobila, kteréby nejwíce to wystawiti se

mohlo, že posud nemnoho pwodního dležitého wynesla, ale powážímeli staw jazyka,

w kterém ode dwau století se nacházel, odlauenost literatury eské od wyšších au-

staw uitelských, a to, že wznik její cele tém pipisowati dlužno jednotliwým, sa-

mopowstalým milowníkm, a saukromým wzdlawatelm jejím, bez zisku, a asto se

svvau nemalau škodau obti na oltá wlasti kladaucím: tu již ne co a jak z náramné

umní ewropejského zásoby swým krajanm podali, sauditi, ale že wbec co podali,

wdn pipomenauti musíme. Probuzení eské národnosti, zwlášt w posledních létech,

s jedné, chladiiost k ní a nepíze doma i wn s druhé strany, pak rznní se n-
kterých od spisowného jazyka zawdaly píinu k rozliným pojednáním a obranám ná-

rodní ei. Píklad welikého nminy zpytatele Adelunga, známost jinoslowanských ná-

eí, bez níž eského jazyka wdomost wždy nedostatená a kusá zustáwá, powýšili

Dobrowského nade wšecky pedešlé skaumatele naší ei. On jest dkladný oprawitel

nebo radji twrce grammatiky eské, která mnohým jiným jazykm za wzor posta-

wena býti mže ^). Analogická jím podaná, a malá dobropísemnosti oprawa s ne-

hodným zwyku odporem se potkala. Jeho základ wíce mén užili w mluwnicech

swých Pelcel, Tomsa , Thám, J. Nejedlý. W pozdjší dob zpytowání jazyka nait

1) Nejiiowjší plku o literu v místo ir a dwojhláslvu on místo au atd. wiz \v Oas. mus. 184G a

Kvvly t. r.

2) Náíeja Slovensliuo alel)o poteba pisaja v tomto náíoi vislavená od Ludcvila Slúra. W I^cšpoiku

1846 str. 86 wel. 8. [AV tom spisliu ciíce p. Stiír s^vé porínání ped swýnii krajany odmvodiiilij.

3) Nowéjší grammatiky eské jen potud dobré jsau, pokud se jelio základíi nezpustily.
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poslauplo >vyliIo(iá\váním a na swllo invádÍMiíin starých ioOi památek, Cíinž wlaudilé

chyby a neleposli do spisíi nowých staly se patriicjšítni, ano již lepší spisowatelé,

zulašl Sbor musejní, k istot jazyka bedliwji hledli poínají. W etymologii skau-

máním p. Šafaíka nowá epocha nastáwá ')• O slowái'stwí eské pilný Tomsa, neuna-

vený akoli ne wždy kritický Thám, nowji Palkowi s Dobrowskýui a pomocníky jeho

zásluhy jeho dlili. Auplnjší piede.šlých jsau ptidílný eskonmecký námi wydaný a

dwaudílný nmeckoeský Frantw. Málo kolikas thcorií wyšlých týká se hudby, ie-
nictwí, slohu wbec a nejwíce pro.sodie. Škola hauslí, nawedení Forstcrowo k ge-

nerálnímu basu, Knechtowy poátkowé hudby jsau s strany theorie podnes jediní ; šast-

njší jest hudební skladba, nalezši w opei-e a w písních wýborné pstitele. K drama-

turgii diwadelním ochotníkem Kaškowým a nkterými [)ojednáními w asopisech stala

se príprawa. Spsob weršowání témi* do polowicc \ó, periody zstal pedešlý, t. pauhé

poítáni syllab ; nktei'í, jako Dlaba, Krman , P. Tešlák , Semian, S. Hruškovvic a j.

w malikostech pokaušeli se o asomrné werše. Od r. 1795 nejwtší ástka básnír

držela se nawrženého Dobrowským dle piíklad Nmcw piízwuku, ne wšak bez od-

poru asomry o swé uné práwo se zasazující, o jejímž koneném wítzstvví alespo

we werších k zpíwání ustanovených, a wzneseli se kdy k možné wýsosti naše bás-

nictwí, pochybowati nelze. Uedlník básnický má již ped sebau mnohé pkné wzory

werš metrických. Wúbec básnictwí eské w té dob znamenit postaupilo, obsáhši wše-

cky témi- druhy a formy Ewropanilm obwyklé. Dokonalostí k prwní a nejpknjší

period swé w celosti se blíží, rozmanitostí pak ji, a hojností plodíiw wšccky pedešlé

periody pewyšuje. Mluwa básnická, které náš jazyk tém jako ecký schopen jest,

rozwíjela se sice po celý ten wk, zwlášt piinním Puchmayera; nejwíce ale nale-

zením starých eského básnictwí památek a známostí jinoslowanských poetických dl
wykwetla. W písních duchowních istjší nábožnost a ctnota wane, jichž weliký díl

owšeu) bu ze starších kancionalíi wypujen, bu z nmeckého peložen, jako Geller-

towy písn. Mezi pwodními w tom druhu Stach a Hruškowic pedí. Swtské lyriky

pole skoro celé njakými kwílky posazeno, hned we sbírkách, hned po ríiznu se nalé-

zajícími. Popisné, rozprawné, idyllické, nauné, mrawokárné (salyrické)
,
jinotajné i

konen diwadelné formy básnictwí wíce mén wzdláwány. Mnoho tu owšem pelo-

ženého, ale i nemálo piiwodního; mnoho nezralého, ale mnoho též dosplého chutného

owoce. Nejwíce prosplo lyrické básnictwí a sklonilo se posledního asu k národstwí,

dílem sebráním písní národních \v echách, w Moraw i w Slowanech, dílem šastným

jich následowáním, w emž Celakowský wrch drží. W r. 1823 prwní almanach eský
poetický (Xoworoenka) wydán, po nmž Zora, Hronka, Wesna, Nitra, Horník a ne-

mnoho let trwající wystupowaly. — W rozprawném a popisném básnictwí puwodní díla

wydali W. Nejedlý, Wocel, Hnwkowský, Holý (Slowák)
;
peložená Štulc, Kaer. Mezi

jinoiajnými wynikají Zahradníkowy bajky, Winaického Snmy zwíat. Ferina lis (dle

Golhej od K. Satyrický básník ješt nepowstal, akoli jednotliwé mrawokárné pokusy

nkdy prawým humorem sepsané, nalézáme we Kwtech a druhých asopisech. Wy-
Ikneme zde Taroky Winaického. — Z poátku druhé polowice XVIH století zaraženo

po prwé stálé diwadlo nmecké w Praze, w tak nazwaných Kolcích blíže sw. Hawla.

Tu (1771) editel diwadla Brunian prwní pokusil se (mezi nm. a wlaskými operami)

ešlÍMU na diwadlo uwésti, pona wcselohrau Kníže Honzík (z nm. Herzog Miclicl)

ale šftatné peloženi té hry, a nedobré wyslowení cizozcniských herc byly píinau,

i) Wiz pojednání jeho w Ca*, nius. 1846 a sld.
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že to prozatím pi lom jednom eském kusu necháno, a zase jako prwé nm. a wla-

ské hry provvozowány. O nkolik let pozdji týž Brunian uinil nowý pokus eskau
zpwohrau : Ponocný, aneb eská Anika, která již byla šfastnjší, a nkolikrát po

sob prowozena. W r. 1781 7 erwna kámen základní položen k nynjšímu stawow-

skému neb národnímu diwadelnímu domu, kterýž hrab Fr. Ant. Nuslic, lehdáž purkrab

Pražský, wystawil r. 1784. Na Malostranském diwadle zatím sjednotila se herecká

spolenost (1785), jejíž audowé byli pán a paní Bulla, pán a paní Zappe, paní Sewe

a panna Milden, páni Hopflerovvé, Frocký, Jeanmes, Kleefas, Turinský, Wappler, Eme-
rich, Friihbach, Antong, Scheibel, Albrecht a Claudius, wšichni od Bondinské nmecké
spolenosti. Provvozowali 20 Ledna, pak 25 Ledna a 6 Února 1785 hru od mladšího

SteíTaniho složenau, z nm. pak od Bully, bratra editelovva, zeštnau : Odbhlec z lásky

synowské, kteráž ponwadž eské herce ml, lépeji než nkdy Brunianowi se poda-

ila. Pi-i druhém prowozowání swtili nkteí eští vviastenci swátek eskéko jazyka

w ód rozdáwané. Bulla hrál sám osobu odbhlce, a získáno wšeobecnau pochwalu,

pozdji ješt wíce eských her na divvadlo uwedl, mezi kterými žebrawý student (17

Apr.) a Štpán Fedinger (16 Máje t. r.) nejwíce se líbily. Po odstaupení editele Bully

snažili se mnozí, aby žádných wíce eských her prowozowáno nebylo; ale Hopfner,

jeho nástupce, poád eské hry dáwal. Diwadlo bylo wždy plno, ano i z okolních

wesnic a mst lidé na eské hry chodíwali. To pohnulo nkteré, aby zarazili nowau

spolenost divvadelní, w níž Antong, Kerner, Sewe a Zappe se nacházel. Tito s po-

wolením císae Josefa wystawli dewné divvadlo na Koském trhu, wbec bauda nebo

wlastenské diwadlo nazwané, trwající od 6 erwence 1782 až do 29 Srp. 1790, a

hráli zde nmecky a esky nkolikrát w témdni, což byli (12 erwna 1786) ohlásili

jako zlatau epochu eského jazyka a herectwí. Nyní horlili spisovvatelé a pekladatelé

o wypracowání eských diwadelních her a zpwoher, jako: Thámowé (zwlášt Wác-
slaw), a Majober — též wýborní herci — Tandler a j. Od r. 1785 až do 1790 pes

300 (dle Dobrowského) dobe i špatn peložených a nkolik w now zhotowených

kusu uinno. Dle Tháma (Vorrede zum Nation. Lex. S. 58) pes 1000 her zhoto-

weno, ale k tisku nepodáno, ponwadž to spolenosti jako jistina byla. J. M. C. Josef

II s generálem Laudonem a Lascim (1786 19 Záí) pítomen byl prowozowané he:
Lautníci nebo weselá bída (z nm. die Lyranten von Schikaneder), a darowal hercm
30 dukát odplaty. Táž zpwohra do 20 Pros. 1787 r. 45krát prowozena byla. Téhož

nyní doteného dne zpwohra: Zámek podwodí mistra, prowodila se ped arciwéwodau

Františkem, a 12 dukáty jím odmnna. W r. 1788, 27 Dubna mšan Jii-ík poal nowé

diwadlo za Poickau branau Albertem a Lotau, ale brzo pestal, ano dwoje eské di-

wadlo owšem mnoho bylo! W r. 1790 bauda na Koském trhu stržena, a diwadlo do

nkdejšího (1786 zrušeného) kláštera Hibern peneseno, kdež prwní kus daný byla

Bruncwíkowa cesta do Prahy 29 Srp. 1791. Nejprwé zde astji, potom jenom w ne-

dli a we swátek od 4 hodiny od poledne ped nmeckým diwadlem po nkolika let

hry eské prowozowány, mezi kterým asem jak toto, tak hlawní diwadlo rozliným

podnikatelm asto po sob w nájem se dostáwalo, z ehož takowý záwod mezi obma
diwadly powstal, že Pražané té doby nejkrásnjší hry prowozowali wídali. R. 1791

16 Záí J. M. C. Leopold II nawšlíwil wlastenské diwadlo, kdež prowozen byl eským
jazykem Žebrawý student. Potebný wšak náklad psobil to, že podnikatelé píliš se

utahowali, a zwlášt w lét málo host majíce, pinuceni býwali do Karlowých War
a do Teplice se sthowati, tak že w Praze mnohé léto divvadlo ani se neotewelo.
Nkdy ob diwadla jednomu nájemníku do rukau se dostala, jako: rytíi Sleinsberku

(1798). Tó doby hrab Noslic divvadlo vvcliké eským p. stavvnm prodal za 60000 zl-
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áesl pán složilo hned lu suminu, a každý z nicli, tak jako hrabe Noslic zsfawil sob
jednu loži zdarma, kleróž se zakaupenýini nebo rodinnyn lóžemi posud nazýwají.

Sleiniberkowi nsijem došel. On podržel jen Mlastenské diwadlo, a weliké bylo od p.

stawu Doiniiiikowi Qnardazonimu pronajato; brzo i vvlastenské Wárowi, a od toho

Zappowi piepuštno, pod jehož i-editelslwím prowozowaly se eské hry u Hibern s n-
meckými až do r. 1802, w který as to stawení po smrti hrabte Swertsa, jemuž ná-

leželo, prodáno jest. Wlastenské diwadlo sthowalo se tedy na Malau stranu do Ray-
manského domu piiinním editele Fr. Cerera. W r. 1804 páni stawowé od Zappe

práwo to kaupili, a wlastenské diwadlo se Staromstským pod ieditelstwí Quardazoniho

uwedli. Za nho w nedli a swátek odpoledne w 4 hodiny eské hry, a o 7 hodin
nmecké se prowozowaly; we wlaských, na kteréž wázán byl, málo diwák míwal.

Dne 30 Záí 1804 prwni eský kus (Jan Dollinger) prowozen byl. On nkteré zp-
wohry do eštiny peložili, a od swých wlaských herc na diwadle prowozowali dal.

W r. 1804 7 íjna u pítomnosti J. M. Císaské prowozeno tu bylo: Kašpárkowo ži-

wobylí a smutné skonení. W tom ase mnohé opt hry esky peloženy a nkteré
pwodn složeny byly, skrze Rausa, Štpánka, Šediwého a j. Spisowatelé pro asté
prowozowání nowých eských her w spisowání a pekládání jich sotwa staiti, nckuli

jim dokonalosti njaké dáli mohli, a herci ani wybraní, ani wšickni echowé nebyli.

Raus, Swoboda, Sýkora zasluhují z tehdejších as chwalitebného pipomenutí. Po

smrli Quardazoniho (ibOG) stawowé eští, za nejw, purkrabí hrabte Wallisa , editel-

stwí obau diwadel na editele nmecké diwadelní spolenosti K. Libicha wznesli s tau

wýslownau wýmínkau, aby eské hry na welikém diwadle wíce prowozowány nebyly,

proto že thealer mezi odpolední eskau a weerní nmeckau hrau dosti prowlrati ne-

mohl. Aby tedy wýnosnjších her eských docela nepustil, dáwal Libich na Malo-

stranském diwadle w nedli a swátky ode 4 do 6 hodin eské hry. Ale milowník
welmi ubýwalo po ta nepokojná léta, tak že Libich diwadlo Malostranské zrušil, aby

stawowské zwelebil (1809). Po ti celá léta spala eská Thalia. Haklík (f 1816 8

Ledna), Kaupowský, Wild, Nigrin a nkteí jiní ujali se znowa diwadla eského, a wy-
mohli u mstského hcitmana rytíe z Mertensu a jeho nawržením u J. E. hrab. Kolo-

wrala Libšteinského, nejwyššího purkrabího, aby se we dny tak nazwané normální pro

chudé ústawy esky hrálo od milowník dobrowolných; což po ncjprwé stalo se 26
Ledna 1812 prowozením Fridolína. Auastníci té dobrowolné spolenosti byli: Hynek
Brinke, Ant. Kaupowský, Fr. Kiicpera, Fr. Kopiwa, enk Muller, Jan Nigrin, Wácsl.

Sýkora, Ant. Šwanda z Zemšic, J. Nep. Štpánek, Ant. Wild, paní Anna Karlowá a

panna Lenka Lencowá. K pátému prowození (Obležení Prahy od Šwedu) od J. M. C.

powolení a píspwek lOOO zl. pro chudý dm obdrželi. Na to rozmnožili spolenost

nowí audowé: Jos. Hawelka, Wácsl. Kiicpera, W. Machek, J. Mareš, F. Nebeský, F.

Pleskot, W. Ríižek mladší, W. Swoboda a .1. Haklík; paní Antongowá a Šopowá, panna

F. Gybowá, Anna Šwamberkowá, K. Ledererowá, Barb. Sukowá, i Anna ftlusilowá. Po
šestém pedstawení nabyla spolenost zwláštní pochwaly od zemského ízení, a pomocí
editele Libiclia a j. prowozowala až do r. 1815 osmmecítma pedstawení, a odwedla
k ústawum dobroinným 17,614 zl. 37 kr. Hry byly na wtším díle od J. Nepom.
Štpánka sepsané, kterýž od J. M. C. dekretem pochwaly a (1820) estným penízem
poctn jest. Brzo na to wydáno poruení, aby se w normální dny žádné diwadelní

hry neprowodilo. ímž opt diwadlo eské zmizelo. Ješt w r. 1820, (21 Máje) J. M. C.

s císaowicem Ferdinandem arcikn. Uainerem a s dworem byl w diwadle, kdež na jeho

wýslownau žádost hráli wcseloliru w eské ei, a prwní jednání z nm. hry. W r.

1821 toliko jednau hráno (25 Biezna), 1822 dwakráte, 2 Ledna a w Záí; pi po-
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sledním prowozeno Beraunské koláe u pítomnosti J. K. W. arcikn. Frant. Karla, kte-

réž mu i w Brn (28 íjna 1822) piedstaweny. Mimo hlawní diwadlo zde onde nkdy
hráno, jako r. 1818 we Wimrovvých sadech od spolenosti mšfan, nkteré starší hry

z doby Steinsberkowy atd. prowozujících ; dobe sprawené a vv malém okrsku bylo

domácí diwadlo Teusingerowo vv Hibernské ulici, kdež posléze opera Pražští sládci

s nowau od Bartáka hudbau provvozena (1823). W jiných mstech, i kde stálý theater

mají, bu n-ikdy, jako w Litomicích, bu málo kdy, jako vv Plzni, esky se hraje,

tak že každé eské pedstawení mezi památnosti vvku náleží. W Praze piinním
Jana Uhlíe a nkterých jiných, nejvvíce akademik (1823) wymoženo opt dovvolení

k dobrému ústavvu dáti nkoliko her eských, jako: Diwotvvorný klobauk od prof. Klic-

pery (30 Srpna 1823) a j. Opery eské na vveejném divvadie již na 20 let neslý-

cháno. Potšení to obnowil Sim. Macháek peloženau Rodinau švvejcarskau (28 Pros.

1823) a Wodaem, vv kterých zpvvem vvýtenými se uinili Krovv, Hofmanu, panna

Komet, Královvá a j. Ob opery dkazem býti mohau, že w^erše asovvau mrau spra-

wené k zpwu nejvvlastnji se hodí, a jazyku k libozvvunosli pomáhají, jakauž se to-

liko vvlaský honositi mže. Stelec kauzedlný (arostelec) J. Štpánkern peložený

dwakrát t. r. daný (po tetí 23 Kvvtna 1824, jen dwa akty u pítomnosti J. C. M.

dwora a jiných wysokých hostí), wdn pijat jest od milowník eského divvadla.

Nyní piinním téhož p, Štpánka (spolueditele divvadla) povvoleno dávvati každau ne-

dli odpoledne ped nmeckým divvadlem hru eskau; poato 28 Záí Laupežníky na

Chlumu, a hráno až do s\v. Jana Nepomuckého krom postu a masopustu. W letní

dob toliko nmecky se hraje. W novvjších dobách njaký as hrálo se vv Stogrovv

divvadle vv Ržovvé ulici. Weliké pedsevvzetí ustavviti zvvláštní diwadlo eské posud

nevvykonáno. O jednotliwých hrách vv Praze i vv kraji úplná známost nalézá se vv a-
sopisech, nejvvíce vv Kvvtech a Wele. Zásluhy o diwadlo krom již jmenovvaných

ncjnowji dobýwají sob Tyl, Kaška, Puner, Kolár a j. — K enictwí eskému málo

píležitosti
;
proež málo nkolika plodin sem náležejících poítáme. (O duchowním do-

leji). Množstwí denník nmeckých, dílem k nám docházejících, dílem zde vvyhoto-

vvených
,
pobudilo echy k následowání. Od roku 1786 uitel lidu (z nm. Junga)

wydáwán po ti léta. Nejmenowaný kdos ohlásil pítele eského a moravvského ná-

rodu z okresu hospodástwí a mravv, též cwiení mládeže, ale pro nedostatek tená
nevvydal. Podobn F. Procházka podniknutím K. Widtmana ohlášenau (1786) sbírku

kronik eských a historie domácích skutk od Dalimila až do Beckovvského , historie

národ cizích, a knh umní božího nevvydal, ale toliko áslky : Dalimila, rytíe ke-
sanského a nkteré jiné knížky na swtlo wynesl. Téhož r. 1786 pokusili se Ondej

Plachý, Aug. Doležal, J. Hrdlika, J. Rybay a j. vv Uhích o vvydání spisu téhodního,

obsahujícího mnohé pkné wci ze wšelikého umní, pod nápisem: Staré novviny atd.

ale nebylo dosti tenái-, a tudy oni pestavvše vvydali swau zásobu po hromad vv

knize: Spolusebrání rozliných spis (1790— 1). Tomsuw msíník po roce, pautník

po pl lét, eský pak lidomil s 14 svvazkem pestali. Dfiležiljší slohem jsau Hlasatel

J. Nejedlého, kteréhož 4 roky, a prvvotiny umní od J. Hromádky, jehož 5 rok vvy-

dáno. Powídatel a potom pod jiným jménem Kratochvvilnik jednoho spisovvatele (Sychry)

dílo jest. Rozmanitosti J. Hýbla uwázly swazekem R. Hyllos jeho po tech pololetích.

Pi nowinách eských, jak to již W. Kramerius iníwal, vvydáwáno též sbírky zábavv-

ných a nauných spisk pod rozlinými jmény : Dobrozwst, echoslavv, Zwstovvatel,

Rozlinosti, kteréž pešly do eské Wely od r. 1834 vvycházející. Téhož roku po-

aly Ivwty. Dobroslavv prof. Zieglera, cestau pvvodní Zdirada Poláka do Itálie, a ji-

nými spisy znamenitý po 12 svvazku jméno zmnil vv Milozora. Jindy a nyní, Weerní
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wyražení, echoslaw (no\vý~) Wlasliinil, Paulmk slowenský, Swtozor, Dennice jsau

jmníi ostatních posud wyslýcli asopisu neillnuho Invalýcli
, jichžto auccl \viibec byla

zábawa a poníení. VVyšší zámr mající asopis musejní od r. 1827 wydáwaný nadje

se delšího k^vMu, jsa obdaien trwalými prostedky. Pautník Házowcu rcdigowán od

K. Zapa Dubnem r. 1840 cestu swau nastaupil, s nímž Tyluw Pražský posel témi
jednoasn jako o záwod wyslán. Wyššímu umní a wzdelanéjším tenáini odhodlán

jest Krok prof. J. S. Presla. Z mnohých ntMn. román a zábawnýeh spis, jichž po ta

léta jiní jiné z pízné tenái neustále uyhánli, wždy také nkterý esky promluwil,

mezi nimiž ti, které Krameriusowau prací wydány, cistotau jazyka nad jiné jsau lepší.

Za našich dn nejwíce wzdéláwáno pole zábawnýeh spis. Netoliko asopisy tém
wšecky podáwaji powídky a báchorky, pi-eložené i pvvodní, ale i sbírky jich pod jmé-

nem bibliolliek se zakládají. Mnoho tu utšeného pro srdce i rozum, wíce ale ješt

takowého, ježto pokaženau krasochut od jinud k nám uwádí, obrazy treštiwými nelibost

a omrzelost psobí. Jan z Hwzdy (Marek Jind.), Tyl, Malý, Ehrenberger, Sabina,

Chochulaušek, Tomsa, Mikšíek, Peírka, Šuihlík, Pohoelý a j. w tom poli pracují. Ze

staré ímské a ecké literatury wždy ješlé málo se peložilo, a toho možnost nkteré

zdailé pokusy dowozují. llomerowy Iliady pilný peklad od Wlka, Odyssey prosaický

od Lišky wydán, Virgiliowy selanky od Winaického, Aeneidy ástka od téhož;

Horaciowy ody od Síra posud jen z ástky tištny. Sallusta Wank, Aur. Victora a

Flora Chmela, Marka Aurelia zápisky a Eufropiowu hist. Sír, Ovidiowy heroidy nkteré

Sušil a Marek Ant. peložili. Hájek Luciana ást dílem wydal, dílem w rkp. zstawil.

Historie wlaslenské znamenité sice ástky máme, jako jest Pelclowa kronika, širší, d-
kladnjší, poádnjší, a ke lení utšenjší než jeho nmecká, ale jen až po Karla IV

jdaucí, pak píbhowé za Ferdinanda I a 3Iaxiniiliana Janem Zimmermanncm z dobrých

pramen wydaní ; a wšak celé historie eské jedním duchem a pérem kritickým psané

posud se nedostáwá '). Nejcelejší posud jest Pabstowa Hýblem zeštná. Struná hist.

eské zem konen podána jest Tomkem a Malým. Tím mén se nám posud wše-

obecné obšírnjší historie dostalo. Širšího a na ten as dostateného obsahu historii

wyhotowil nejnowji prof. Smetana. Krátká wšeobecná historie nám dána od Soltysa,

dkladnjší od Tomka. Nade wšecky posud wydané wyniká stará historie Slowan pod

jménem Starožitnosti slowanské p. Šafaíka do nminy, polštiny i ruštiny již peložená.

K známosti jiných stran swta nkteré spisy z nmeckého slauží; pwodní cesta jest

Zdir. Poláka (^w. Dobroslaw.), J. Kollára do Itálie a K. Zapa po Halii. Užitená w hi-

storickém a zempisném ohledu jsau wydaná popsání nkterých mst, jako Králowé-

Iiradce, Mladé Boleslawi, Plzn, Krupiny, Wysokého Meyta, Prachatic, Rakowníka a j.

též osob a dj nkterých znamenitých. Kronika Beraunská od dkana J. Seidla, Po-

dbradská od uitele školního Minetliho jsau posud w rkp. Nowiny, o nž Kramerius

nejwtší posud zásluhu ml, od r. 1782 až do našich asw také eským jazykem

nepetržené, brzo jedny, brzo dwoje (oboje r. 1800 poítaly 500 odbíraw),
až i nkterý as (1S12 — 6) twery najednán, owšem jedny druhým na ujmu wy-
cházely. Od r. 1783 až do 1786 wydáwaly se nowiny slowenské w Prešpurku, skrze

Lesku. W r. 1824 F. z Šeníeldu oboje Pražské skrze dwa redaktory, J. Lindu

a F. Tomsu wedl; rokem 1825 toliko jedny s echoslawem skrze F. Tomsu wy-
dáwal druhé stawowský tiska Háze tlail, maje to za powinnost piwtlenau ku

práwu wydáwání nmeckých nowin, kteréž po Šenfeldowi najal, což od r. 1846

1) >a(l('ji máme, že p. Palacký swau wjbornau liislorií, literéž prvvní díl w eském ja/.jku nyní se

íiskiic, nás tnidaiíciit' zaiiplna obdaí.
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Medaii na se pewedl. Historie církewní a literární také nkterých pídavk w té

period nabyla. Zempis všeobecný poprvvé sauslawn* pojal Karlem Šádkem, nowji
Lukšeni a nejdkladnji Zapem. Také Balbi z franc. peložen. Atlas eský 31erklasem

zliotovven. Mapu ethnog^ralickau Slowanstwa celého s uýborným wyjasnením wydal p.

Šafaík. ástení opis zem eské a uherské již díwe dobré wzdlavvatele nalezl.

Topografii eskau Dunder Plzeským krajem zapoal. Stránka libomudrctwí, jakož okol-

nosti od dávvna nesly, wždy toliko prostonárodní zíistáwala. I w této period pres 40
let newyšlo nic saustavvného, anobrž spisy pauze k lidu obecnému mluwící: nawedení

k niaudrosti a ctnosti, wzbuzowání k lásce wlastenské a povvinné zem pánu wrnosli,

jakž toho poteba asu žádala, nauení nkterým ástkám i-ádu politického, k. p. o ha-

šení ohn, obstarání chudiny, zwlášt ale wychowání dílek, ta oblíbená nowjších asfl

nauka ; wydáno prospšné náwody k wychowání uitele, a nmožstwí, owšem nejvvíce

peložených , spiskii pro mládež , mezi nimiž i lepší, jako Kampowy nkteré, Salcma-

nowy se nacházejí. Píznivvé eštin zákony (1816) posílily nkteré wlaslence k sm-
lejšímu u wdách a umách pokroku. Takž i wychovvatelstwí prosplo. Od r. 1833

wychází asopis Pítel mládeže, pekládají se na mnoze spisy pro mládež Schmiedowy,

Wiericowy a j. inní w tom nad jiné shledáni Wlasák, Tomsa, Sláma, Swoboda, Pe-

írka a j. Na filosofii, pírodopis a pírodozpyt zwlášlní zetel obrácen. Logiky 1820

poprwé wyšlé, druhé zmnožené wydání spolu s metafysikau 1845 ostaráno ^). Duše-

slowí, základowé pýtwy, leboslowí, ssawectwo, rostlinstwo, neroslopis , luba, fysika

wdecky wzdlány; i prostonárodn a školám nižším o plodinách pírody psáno. el-
njší spisowatelé té tídy byly : Marek, Hyna, Presl, Stank, Amerling, Smetana, Kodym.

Fysiky Michálkowa (1819) a Šádkowa (1835) byly starší pokusy w té wd. Arilhme-

tika sauslawná po Wydrovvé (1806) opt ladem lehla. Pro školy dobré jsau pomcky
od Radla, Hyny, Michla, Pibíka. Zindlw iwod a Kuklowo umní poláské také po

esku hlaholí.

O hospodástvví polním i domácím jednáno wbec i zwlúšl, jako o welách, do-

bytku, štpastwí, lesnictvví, ano i o kuchastwí. Jií Wolný jest wzor ideální polního

hospodáe, kterýž od spol. hosp. dostal wysazenau odmnu. Wznikly i asopisy ho-

spodáské : Nauné listy od r. 1838 z nm. p. ryt. Kaliny a Žiwa, spis rolnický a les-

nický od r. 1842. — Technologie pro nedostatek názw dlauho pusta ležela, až ne-

unawený Presl pekladem Poppe a asopisem technologickým wzdláwání její oblížné

zapoal. Mnohé dobré nauení pi kalendáích od spolenosti hospodáské nmecky a

esky wydáwaných se nalézají. Prwní kalendá tolerancí w eském jazyku 1789 na

swtlo wyšel, r. 1799 pro uložený štempel na wšecky kalendáe, w kterých historické

zpráwy, pohádky a podobné wci se nacházejí, wydáwán býti pestal. Nicmén podobné

kalendáe z poátku pedešlého desítiletí na swtlo wystaupily a sice Fejerpatakého

(Í830), Spurného (1831), Medaua (1832), Gaslla (1837). Lékai-ské a práwní umní jen z

prostonárodní strany esky wzdláwáno, krom porodnictwí, kteréž se saustawn w jazyku

také eském pednáší Ostatn lékaské spisy té periody wztahují se wbec na za-

chowání zdrawí a nkteré jemu škodliwé pedmty, zwlášt pak na ochranné neštowice,

choleru, konen na nemoci dobytí. Právva a zákony wlší, jako ád saudný, wše-

obecné práwo mstské atd. w obzvláštních knihách a sbírkách pro sebe tištné, menší

1) Co od Museum w té weci posud inno, wzfaliuje se pauze na wzdliíní mlnwy filosofské, w té

nadji, že swýni tasein národní nuidrcowé powslanau. Jest ale welicc páli, aby se toho ne

syslemalití jedinowrci a cizími sauslawanii pomalení ncdomudrci, néhrž bozpiedsudiié rozumiijítí

myslitelé jMawosIowanJ.1! ujímali!
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a b«''žná níjnzoní nmeckým a eským textem wedlé sebe vycházejí. Trestní zákon

w pestiipiích aupadkowých elakowským zešln (1835). Piilkowi a Tablic Slowákim

nkteré zákony a snmy uherské peložili. K potieb obecné w sepsání wšelikých

list a spisu kanceláských Cedifím nejcdiimi piíklady sebranými poslauženo. Práwní

sekrelái* od Fayla (1838) lepší eštinu uwésti snažen byl. Ncocenný w tom ohledu

jest l'alackélio archiv eský, sbíraje j)saní saukromná : státní, dopisy, zápisy, snmowní

wéci, wýpisy práwní, nálezy atd. Bohoslowí s duchem snášeliwosti wtší než byla za

pedešlých wk, spojené, wíce praué pobožnosti a mrawopoceslnosti než hádek pílilo.

Biblí katolická mla ueného oprawitele F. Procházku; nekatolická w Prešpurku a Ber-

lín, w Kyseku (1845) wydawatele nalezla, ano i eskau konkordancí opati-ena. W slo-

venském náeí wyšla biblí 1829. Ze sw. otciw pi-eložen Cyprian (1825) Augustin

o mst božím (1829 — 32), Klemens, I<rnác a Polykarp (1837). Wýborná pomoc

Mdám bohoslowným jest asopis pro kat. duchow. od r. 1828 pod dohledem kon-

sistoe Pražské wycházející, K iiiiuiž pidružiti se hodlá pán Šlulcw Týdenník (1847).

Toliko odstu|)o\vání k nekatolíkm po uwedené tolerancí k nkterjm spism polemi-

ckMU píinu dalo. W dogmatických spisech nowých slynau : Tomek, Král, Zahradník,

.lirsik, u protestantu : Salatnay, Sulek, Šoltis, Leška. Biblická historie, wyuowání we

wie dosplých i nedosplých, Avýklady, postilly nejedny sepsány ; zwlášl ale kaza-

lelslwí nad pedešlé wky wyniklo. Okolo r. 1775 powslala w Praze spolenost kri-

tiku, kteí kázaní w chrámích držená posuzowali (prof. Chládek na ele jich); ale na-

lezli hodného jich zástupce w nejmenowaném r. Procházkowi. Kázaní, zwlášt po-

sledních let, nejen peložená, ale i pwodní w sbírkách i po rznu k rozliným píle-

žitostem sepsaná, na nmoze wyeházela, z nichž nkterá jak Avcí tak slohem enickým

cinvalná. Stapfowy rozwrhy kazatelské w eštinu Hýblem uwedeny. Wydawalelé ká-

zaní w nowjší dob jsau: Kuera, Šediwý, Rokos, Wambera, Dwoák, Zimmermann,

Ha^vránek, .'\lartiny, Hora, Skoda, Trnka, Tupý, Jakaubck, Bláha, ermák, Stránský,

Kautský, Procházka, xMarek, Kollár, Rešetka, Feigerle, Kosec, Zahradník, enk z War-

temberka a j. Pastýské bohoslowí saustavvn i w ástkách nkterých k prospchu du-

chownílio pastýe pojednáno; mnohem pak hojnji spisy wzdlawatelné , nábožné a

liturgické pro lid sepsány, peloženy a wydány.

V.

S p i s o w é oddlení šestého.

A. MLUVVOZPYT.

a) Obrana eského jazyka.

1. KARLA TII.VMA Obrana jazyka íeskétio

proli zloljíwým jelio utrliaim , též mnohým
wlastencum, w cwitení se w nm liknawým a

neilhalýní sepsaná. W Praze u Jana F. z Šen-
fildu, 17S3 >v 8. sir. 48. Zlomek w Toms.
iircsl. sir. 216.

2. Sláwa a wýbornost jazyka eského od
.1. Ilulikd, w Praze 1792 w H.

.'{. Vi»n (len Vorziií^en der Ixjliiiiischen Sprache
von Franz Tomsa, Prag 1812 >v 8. (s ce-

sliými pikiatly).

4. Apologia, lo jest otíraná, kterau se od-
roílijii, jenž od swe národnosti siowanské od-

stupuji, bránili chljí, li pak, klei o ni sloji,

posilnili se mobau. Sepsána od Ondislawa z

Prawdoniluwic (.1. KOl.l-ÁliA), w Budíne,

lilerami J. Gyuriana a Mart. Bago, 1841 w 8.

sir. 40.

5. Bec o lásce k wlasli P. S. II >vyd. w
Praze 1845 sir. 20.

6. Práwa naši eíi a národnosti. VVydal Dr.

Fr. Cyr. Kampelik, w Praze 1845 u .Jar. Po-

spíš, sir. .39 w 8. [Úwaba od Dr. Slrobaclia

we Wele 1845 t. 82].

7. Hlasové o poteb jednoty spisownébo

jazyka pro echy, Morawany a Slowáky. Spisii

mus. c. XXIF. W Praze 1846 sir. Vlil a 224

w 8.

Fioli lomu «y<Ial Huiban: Slovcnskje pdhlady
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na vedi, iimeiija a literaturu. Díl I. sw. 1 w Ska-
lici, 1846.

8. W asopisech : a] Krám. Noir. AAoIání k Siowa-
nm, aby jazyka swého pilni byli, od Jir. Paiko-
wic, 1802.

bj W Hlasateli. J. nejedlého O lásce k wlasti I.

."). k wlastencm IV. 3. liantcnkrame list III. 7.

Kec pi iiwedeni pednášení eštiny I. 485. Proby
se melo w hlawních školádi také esky uiti IV.

72. J. JuiKimanna Roznilauvvání dwoje o eském
jazyku I. 4.3. 321.

c) \Ve Wíd. listech: Antibohemia od J. J. r.

1813 Iisti\46.

d) W Cechoslawu: O mateské ei wfíhec, a

jak národnost zachowati. Z archivu Hormayerowa
pel. od Slámy 1824. Wšímání niorawiny od Sem-
bery, 1831 V. 37. 40. Odpowéd na to od echa
Langera 41 — 47.

e) W Kroku. Kdo iní, kdo trpí kiwdu? od A.

J. I. 3. 64. eský jazyk z oiiledu na bohatost s ji-

nými porownaný, 1831 str. 623. Srownání spolu-

hlásek a samohlásek atd. 624.

f) Cas. mus. Král Ludwík a e eská, od Pa-
lackého, 1828 IV. 114. O eském jazyku úsudek
Luk. Hornického, Poláka, w XVI stol. od J. J. 1830
293. Jazyk eský na dwoe litewském w XV stol.

1831 str. 280. O rznéní eského jazyka od J. J.

1832 str. 165. Mhiwnické pednosti ei eské
w pirownání s jinými slowenskými sestrami od
W. Hanky, 1835 str. 163. O literních swazcích
Slowákn s Cechy a Morawany w nkdejší i ny-
njší dob, od B. Tablicc, 1842 str. 579. Pro-
stedek, jakby po gymnasiích eských a nioraw-
ských i slezských, ohledem wyuowání w jazyku
eskoslowanskéni Nejwyšší wli ponkud zadost

uiniti se mohlo, od prof. J. Chmely, 1S43 str. 532.

Slowo o eské národnosti, od E. ]Vocel(i, 1845 str.

258. O nowé písemné ei na Slowensku, list p.

J. Zdborského k p. Fejerpatakymu, 1845 str. 123.

fl) Jindy a ISyní, milowníci sloweniny u ná-
rod cizích, od J. Koubka, 1833 II. 24.

h) Hronka. Pedmluwa a domluwa od Kuzmanyho
1836 L 8 — 19.

ij We Fejerpatakyho kalendái na r. 1836 — 7.

Slowenina.
k) Plody 1836. e od Hodži str. 58.

l) Ktréty. Potebnost jazyka eského pro lékae
a hojie, od W. Staka, 1834 str. 113. Pro jsem
echem? Od Tyla, 1826 píl. 53. AVlastenkyním
k nowéniu r. 1838 od bar. ViUaniho. O jazyku
eském, Now. Kwtii, 1842 str. 10. O spolené
mluw eskoslowanské, tamž str. 21, 25 od Kam-
pelika. ^

m) eská iccela. Zdaž dokonalá známost e-
štiny Cechu, církwi a státu prospšná a užitená
jest ili nic? 1839 str. 3. Z denníka mladé Mora-
wanky (Marie * *) Wel. 1845 . 24. Srownáwá
se wlastenstwí s nábožcnstwím ? . 59.

n) Rozlinosti Praískýcli ?ioirin. Krátkost jazyka
eského, 1829 . 54. Wal.išský jazyk . 82. Ne-
stranná chwála slowenské ei z ust Wlachi, 1832
. 51. O poteb w zemi obecnému jazyku nále-

žit se nauiti, od Ludwika, 1833 . 53. W jaké
powsti jest Cech a wlast jeho po cizin, od té-

hož . 55.

o) Wlasfim. 1842. Slowo k pannám eskoslow.
od W. St. 45.

b) Prawoíem.

9. Normální školní knížky: a) Abecední la-

bulka. b) Dokonalá slabikowací tabulka, c) Sla-

biká obsahující w sob; spsob, jak se dílky

mají uit písmeny znali , slabikowali a ísti,

w Praze nákl. c. k. praw. školské knliolisk.

1775, 1778, 1780 w 8. dj Slabiká pro se-

dlské školy w c. k. zemích, ej Slabiká pro

mslské .školy w c. k. zemicli. f) Slabiká pro

žáky behvetske' a Augšpurské konfessí w c. k.

zemích, 1782 \v 8. 180i w 8. Wšecky tyto

knížky posud se asto znowu tisknau, a.si 5000
wýlisku každého druhu.

10. Slabiká eský, w Litomyšli w 8.

1 1

.

Slabiká pirozenau a welmi snadnau
nauku k tení obsahující, dle kleré dílky w
krátkém ase dobe ísli naueny býlí mobau.
We Wacow r. 1801, 2hé, 3lí 1804, w Prešp.
u Š. P. Webra, tamž 4té r. 1806 str. 48
nawedení k latinsk. i k uhersk. tení krom slo-

venského obsahující.

Tento slabiká Dan. Bocko spisowatel jeho In-
stitutu Prešpurskému, jehož péí se wydáwá, daro-
wal. Petištn w Praze 1816 w 8.' s nadpisem:
Abecedá nejnowjší aneb nauka k tení.

12. Fr. Tomsa Ueber die Aussprache der

cžechischen Buchslaben, Sylben und Wórter nebst

Leseubungen, Prag 1801 w 8. stran 80.

13. Slabiká, z nchož se dílky litery znáti,

slabikowati a ísti nauit mobau, w Prešpurku
1804 w 8. str. 32 (od ZIKiM, PAULIMHO).
S pídawkem uherským, lamže u Wiganda, 1836.

14. Elementární knížka k nmeckému clení

a pojmenowání nejobecnjších wécí a jejich

\vlastností pro mládež w eských místech, od
JANA SCllMITTA. w Plzni 1818 w 8.

str. 47, též 1826 w 8.

15. Slabiká pro školy welebného Baiiského

okolí, wydaný od literní spolenosti téhož Bá-
ského okolí. Prwní wydání nákladem literní

spolenosti b. o. We Wacow 1820, písmem
Ani. Golliba w 8. ti archy. Podepsán B. T.

t. (BOHUSLAW TAJJLIC;, tajemník).

16. JANA JAWORXICKÉHO Kiato-

chwilné pouení, jakby se dítky esky i n-
mecky slabikowati a ísli w krátkém ase na-

uiti mohly, w Praze 1820 w 8. též 1830
u B. Iláze.

17. JANA KOLLArA: Slabiká pro dílky

s pídawkem latinských lánk k ítání, péí a

nákladem církwe ew. slowenské Pešlansko-Bu-
dínské, w Pešti písmem Mat. Trattnera, 1826
w 8. str. 24.

18. ANT. TRNKA: Uwedení k brzkému
nm. tení ald. pro eské dílky, 1826 w Plzni

str. 52, w Klalowecb 1833? J. C. Braun (w ^
Praze u Neureulra). ^

19. eská abeceda w 26 obrázcích, od
Machka, 1829.

20. a) Slabiká chlapeci od Fejerp. w Lewoi
u Jana WerlhmiiHera, 1830.
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b) Slabiká dwecí od téhož taniž 1630.

21. J. X. SVKURA: Poukiiziini k (IfiKlad-

ncmu ponaueni ieskélío i nÍMn. ileni jakož i

prakliké oviiiii w rozumni a mluweni nej-

potrebnjšich poznamenáni i prpowdi w obau

jazycích, [.\n\veisung zu griindiíchen Eriernung

atd.) >v Praze 1633 w 8. str. IIG.

22. FK. .STUDENÝ. Nejkralši nawodeni

ke iteni, w Praze 1634 w 8. sir. 71 u W.
Špinky. [Pos. od Franty ^ve Wiele 1834 e.

5 — 7J.

23. Slabiká nmecký a eský, we ^^idni

w 8. (b. r.?) 6 arch.

24. Slabiká nm. a eský [Namenbúchlein

etc] pro mstské školy, w Praze 1636 w 8.

sir. 160.

2.'}. Slabiká (menši), s píidawkem uherským

snadným spúsobem sepsaný od JAX.A FIZELE,
w Lewoi, 1836, též w Prešpurku u Wieganda

1836.

26. eská abeceda aneb malého tenáe

knižka prwní. Sepsal K. Winaický, w Praze,

1838 w 12. are. impr. 3 ardiy. [Porow. Kwty
pil. 1838 str. 93].

27. Malý tená, aneb itánka pro malé ditky

od JA\A SWOBODV, w Praze u Pospíšila,

1840 >v 12. sir. 7 5. [Prw. Kwly 1841 str. 6].

28. Ti sla šedesát pt propowdi z ueni

o mrawich, powinnostech, ctnosti a nábožen-

slwi ald. 1 a 2 dil, w Lewoi u J. Werlh-

mullera, 1835 w 8. od K. FEJERPATA-
KYIIO. Tcž 1 díl s uherským, nm. a lat.

pidawkem, 1840 str. 72. Též 1 dil po teli,

1842, a II dil po druhé 1845, 6
'/.^

archu lamž.

29. Malá ilanka s nkolika abetedami, jakož

i nawedeni ke leni a k prawopisu od .1. W.
Sumawského [FRAXTV], w Praze u Pospíš.

1841 w 8. str. 104.] Por. ^'o\v. Kwlii 1841

str. 63; 1842 str. 69, 74].

30. Jaroniirowa prwni kniha ke leni, od

JANA C. FORMÁNKA, ku prospchu opa-

Irowny pro malé dílky, w Klatowech, w Praze

1842 u synu B. lláze >v 8. str. 87 a 25

wyobrazeni na tabulich. [Por. Now. Kwt 1842

str. 36J.

31. Slabiká a itánka pro menši ditky, w
Ratiboi 1844 u Bognerowých ddic >vel. 8.

str. 112. IPor. Kwly 1845 sir. 16).

32. Nawedeni ku leni bez abecedy a k pra-

wopisu bez psaní, aneb : Opozdilý |)e(lchdce,

od .M)S. FRANTY .SLMAW.sÍvÉIIO, w Pr.

1845 u J. S|iurného sir. 18 w 6.™
S.'l. \V dfopisecli a) if Hoiiiifiniloslcli : I'roste-

rli-k. kflvž dti místo g a k wyslowují t neb d, od
F. .ŠPINKY. J. 79.

b) 1'iilil nilddeíe. Sanstawný náwod k rozum-
nému rtem'. 1'<'2H I. 92. Potiíiiiciií. jak pi [loznáni

písmen . sliiltikowHiií a rlcní uilel pokraowali
má. 1828 IV. 3. 1SÍ9 I. 6. který spusoh nawedeni

dítek ke leni zdá se prospšnjší? 1831 FV. 7.

Piipornennií o teni od W. Diiiha 1835 II. 101.

.Jak by se ililKy k |irawiinu a istiinu inluwcní

uwoditi nioiily .1. Kr. Knížek (1839) — Illáskowáni.

ilí nejkratší nawed ni ke lein' od Kalendy W.
1812.

c) Ro-Jinosti Praisk. noirin. O teni, 1826, 231.

dj as. tniis. Slowo o rozihlu a wyslowení lilá-

sek a t/ od J. Krbce, 1841 sir. 589. Rozepe
mezí písmeny od J. J. 1842 str. 252.

c) Prawopis.

34. Jos. Rosenthalera a) Opelln in 7 capila

dístincta
,

quihus errorum
,

qui in bobemica

scrijilione tum in lypo liunl, causae expenduntur.

Pragae 1779 w 8. str, 110.

b) Hwzdika písae k dobrému psaní e-
skému wedauci , ku prospchu škol eských
wydaná ald. w Praze 1781 w 8. Pí-idána jest

Obrana knížky Opclla atd. proti Dobrowskému.

Recensi této hwzdiky w. Lit. Magazín von .1.

Dob. 1 Stiick S. 93.

35. ilyry grunlowni tabule ku prospchu
mládeži slowenských škol, av Trnaw 1780.

Jest ást Joseluiské gramniatiky nmecké, na do-
bropísemnost slo«enskau obrácené str. 3.

36. Orlliogrupliie eská, aneb nauení, jiik

se má dobe esky psáti, w Praze 1(80, 1793,

1810 a asto posud.

37. Píwod ku dobropisemnosli slowenské,

w Trnaw, 1780 w 8. sir. 47.

38. FR. TOMSY a) Uwedení k eské do-

bropisemnosli w c. král. zemích, w Praze 1782
w 8. 1784.

b) Ueber die czecbische Uechlschreibung. Prag

1802 w 8. sir. 32, (pipojeno 13 eských

básní).

f) Gróssere czecbische Orthographie. Prag

1812 w 8.

39. echoenost, tauž eí mluwícím slo-

žená a we dwau dílich obsažená, totiž w do-

bropisemnosli a zpwoiiíluwnosli, skrze Jiíka

Pelrmaniia, eského kaz. w Drážanech, w Preš-

purku, 1783 w 8. str. 48 u Š. P. Webera.
Pod spráwau Štpána Lesky toho asu kantora

a warhanika. ^Y dobropísemnosti píliš mlký.

40. Prawopisnost ei echské (též nm.
Wahre gegriindeleReciilschreiharletc.) odWácsl,

Pohla, we Widni 1786 w 8. u Tom. z Tralt-

ner. (Chybná),

41. A.NT. BERNOLÁKxV o) Dissertatio

philologocrilica de litcris Slavorum, Posonii,

1787 w 8. (prosloslowácky).

b) Linguae slavicae, per regnum Ilungariae

usitalae orlhographia ib. (pipojena k prwní).

42. K. TlIAMS Methode in kurzcr Zeit

ácht bohinisch auszusprechen, zu lesen und zu

schreibcn. Prag 1800.

43. ^ejlllawujší prawidla slowenské dobro-

pisemnosli, kterážto spolu sebral Sam. ernán-
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I

ský, w Šláwnici u J. F. Siilccr;i, 1802 w 12.

sir. 24.

44. Ceskoslovvenská gramniiilika (lilernice)

od PAWLA ŠRÁMKA, w Prcšpuikii 1805 w 8.

Jest toliko dobropíseninost, dobe ps!iii;í, str. 32.

45. Prawopis ruskoeský od A\T. PUCII-
MAYERA. W Praze 1805 w 8. str. G8.
Uí esky psali niskau literou , a srownáwá

mluwiiíky obau tch jazyku, struné.

46. Prawidla eské dobropisemnosti od ALE-
ŠE PAÍZKA. W Praze 1813, 1815, 1819
w 8. sir. 94 1831 str. 94.

47. Nmecká dobropíseimiost od JA\A JA-
WORXICKÉHO. W Praze 1817 welk. 8.

str. 94 u Boh. Háze.

48. Prawopis eský podlé základu gramma-
tiky J. Dobrowského od WÁCSL. HANKY.
W Praze 1817, 1821 w 12. 1833 poopra-

vené str. 84, 1835 u Špinky str. 94, 1839
w 16. sir. 93. Po šesté 1844 w Praze.

49. Aiiplná dobropísemnost nmecká po n-
meclui i po esku sepsaná od J. SMITTA.
W Písku 1819 w 8.

50. Orthografia aneb prawidla prawopísem-

nosti morawsko-slowanské ei od FRYAJE.
W Brn 1820 w 8. (chybná).

51. Prawidla eské dobropisemnosti atd. od

JANA JOS. FILCÍKA. W Hradci Králowé,

1822 w 8.

IVa spsob Mosrowy nmecké psaná, s píklady
mnohými, ostatn dle prawidcl Paízkowých. Druhé
oprawcné a rozmnožené wydání s pipojeným dik-
towáním atd. tamž 1827 w 8. str. 290.

52. O poátku a promnách prawopisu e-
ského a w em tak nazwaná analogická od

bratrské posawad užíwané orthografie se roz-

dluje atd. w Pr. 1828 arcib. tisk. w 8. str. 16.
Tento spis dal píinu k následujícím brošurkám.

a) VViderlej^un^ der sogenannten analogisch-ortho-
graphischen Neuerungen in der biihm. Sprache v.

J. ^^ejedlý 1828, Pracr S. 20. b) Beleuchtung der
Streitlrage iiber die bohm. Orthogr. v. J. Jumjmann^
Prag 1829 S. 83, 8. c) Bestreitung der Neuerungen
in der bohm. Orlh. v. J. Falkowic, Pressburg 1830, 8.

53. Saustawa jazyka esk. z hledišt pra-

vopisného, od J. JUST. MICHLA. [Podlé

Hanky]. W Praze u B. Háze, 1836 wel. arch.

54. AUSOBSKÝ KAREL. Pojednání o wý-
slownosti syllab di, dí, ni, ní atd. [Hlichl str.

348].

55. Nmecký prawopis pro Nmce a echy,
mimo cwieni prawopisné w stejn a podobn
znjících slowech, w 570 priípowdích, od K.

ŠÁDKA. W Hradci Král. 1839 esky n nm.
w 8. str. 214.

56. eská dobropísemnost, anebo: Nejkratší

spfisob nauiti se dobe esky psáti, zwlášl

ku prospchu školní mládeže. W Praze are.

impr. 1840 w 12. sir. 24. Od FR. CELA-
KOVVSKÉHO.

57. Bohmische Rechtschreibiing von A. ŠEM-
BERA etc. Olmiitz b. Alb. Skarnitzei , 1841
w 8. str. 63.

58. eská dobropísemnost od WLASÁKA,
1741. [Posudek w Now. Kwl 1841 str. 66J.

59. Nejkratší spusoh dobropisemnosti eské
dokonale se nauiti. Wyiiato z nduwnice, kte-

rauž složil J. ZIEGLER. W áslawi 1842
w 12. sir. 34.

60. Grundziige der neuen Orlhographie der
ech. Sprache, sammt Uebungsaufgaben zum
Diklandoshreiben. Wien 1846 (1845) [Posu-
dek w Kwt. 1845 sir. 444].

61. Prawopis eskoslowanské ei co pí-
runí knížka s mnohými píklady pro ui-
tele

,
pslauny, rodie ku prospchu mládeže

tak sestawený, aby se mu snadným spíisobem
nauiti mohla. Od Dr. FR. KAMPELÍKA.
W Praze w knh. K. W. Medaua, 1845 ;tr.

Vm. a 70. Dílek II. 1847 sir. 91.

62. Prawidla eského prawopisu, praktickými
píklady wyswtlená pro uitele eských škol,

zwlášl pro kandidáty slawu uitelského, w Fr.

1 846 w c. k. skladu norm. školních knih.

63. W asopisech.
a) Kiclij. Bláii se psáti byste ili by jsie ? 1S34

w 24. Stenografie (rychlopis), od D. KOPECKÉ-
HO, též 157. — Jak psáti mánie jména n)ís(ní?
Od Zapa, 1836 píl 9. O hrubém f atd. Now.
Kwt. 1840 str. 75. O psáni jmen eských we spi-
sech jinojazyných. Now. Kw. 1842 str. 17, 27—9.
Dležité slowo o psáni eských jmen, 1843 . 16.
Opt slowo o psáni eských jmen. Now. Kwt.
1843 str. 34.

bj Píitel mládeíe. Prawé psáni liter w slabiky
a slowce složených, 1834 III. 78 — 94, 1835 I. 73— 90. Sbírka sauhlasných slow od A. Wacka 1842.

c) as. vnis. eský prawopis, dle E. Raška, od
R. (P. J. S.) 1833 str. 434. Slowo o eském pra-
wopisu od P. J. ŠAFAÍKA, 1843 str. 3.

(O Pedpisy C^rasopsání).

64. W. HANKA. eské pedpisy 1. a 2.

swazek u B. Háze b. r. J. J. Kiissel. ecké,
hebrejské, polské, ruské, srbské a uherské ped-
pisy, mimo cwieni se w rozliných tazích.

W Praze 1822 u Calve 18 listu we 4.

65. Linkowané knížky ku psáni pro zaá-
teníky a dosplejší, w Praze 1835 we 4. u

Pospíš.

66. Zásoba ku pedpism a diklowání, ili

rozmanité, užilené wdomosli z historie, geo-
grahe, pírodopisu ald. od J. PRIBÍKA, w Pr.

1844 u Pospíš, sir. 174 w 8. [Porow. Kwt.
1844 str. 164J.

67. Rádce w hodinách k spasení, aneb na-

wržení pro uitele k pedpism od .1. J. Rain-

hardla, pel. a rozm. od JANA URBANA,
škol. u. w Zlonicích. W Praze, 1841 sir. 120.

68. W. KRÁTKÝ. Praktická nawedení k
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pnvopoíáleneimi psáni pro lúilele a pí-slaiiny.

Praklistlio AnltiUniír kloincr Kinder ini Slueibeu

l. (10 picdpisii) piiíni >vel. 8. 1846.

e) Mluiniicc a sloioozpyty.

a) CcsUé i- oi.

)9. FR. TOMSY a) Holimisilie Sprachlelire,

Prag 1782 w 8. (clill z Iiilni. Mylioslili literu

i), b) Ueber die Bedeuliing, AbwaiHllung- iind

Gebraub der czecbiscben Zeilworler, Prag 1804

\v 8. sir. 224 (s 1 1 eskými básnmi). (;

Leber die Verándenuig der czecbiseiien Spraclie

ni-bst einer cz.ech. Cbreslomalbie scil Xlll .labrb.

bis ilzl, ISOó w 8. sir. 203.

70. KAULA IGX. TllÁMA a) Km/.ge-

fassle buhm. Sprachlebre nebsl bóbm. dculscli.

und franzOsischen Gespriicben. Prag iiiid \\ ieu,

1780 w 8. Opel s nápisem: Bobmiscbe Gram-

niatik zum Gebraucbe der Deulscben, wodiirch

sie diesc Spraehe auf eine leicble Arl in kiirzer

Zeil gnlndlieb erlerneii konnen, nebsl versebie-

(leiícn bobmisili-deiilslien Gespriiclien , Erztdi-

lungen. Fabeln, Prag 1798 m 8. 1800, 1801.

Polom s nápisem : Ersler griindlicber Uiilerricbl

in der bobm. Spraclie, mil Leseubuiigen in 8.

Prag 1804 sir. 333. Posléz od Wácsl. Hanky

na žádost nakladalele (Endersa) , 1821, w
Praze w 8.

h) Kunsl in drei Monalen bóbmiscli lesen,

vcrsleben , scbreiben und sprecben zu lernen,

nacb den Káslnerischen Spracbgrundsálzen, Prag

1815 w 8.

71. FR. M. PELCLA a) Typus deilina-

tionnm linguae bobemicae nova melbodo dispo-

sitarum, Pragae, 1793 (dle nawržení Dobro^v-

skebo). Po drubíí : Ty|uis declinalioniun ex gram-

nialica Pelcliana, 1795.

h) Grundsálze der bolimiscben Grammalik,

Prag 8 Avel. 1795. 1798.

72. Nauení kralické, klerakby se mlo dobf-e

po esku miuwili a psali, od .IILJÍIIO CIILÁU-
KA. W Praze, 1795 w 8. (Z dobrých pra-

nionfiw).

73. JOSEFA DOimOWSKKHO a) Slowo

Sluvenicum, in specie echicum, Pragae, 1799
\vr 4. 1 '/2 arcbu.

I>) Bildsamkil der slawiselicn S[)rache an der

Hilduiig der Subsl. und Adjektive in der bobm.

Spraebe dargeslelll. Prag 1799 in 1. (Pipo-

jeno k jebo : ^V6rle^b^cb cle.)

c) Lehrgebíiude der bohm. Spraclie , Prag

1809, 1819 8. vel. sir. XX a 320.

74. Bohmisclie (irammalik von .1011. 'SK-
.TKDIA' I. B. PraL' 1S()4. 11. praklisclier Band,

lH().> w 8. Po drub m- jcdiujin dilii oba spo-

jil, pod nápisem: Praklisíhc bolimiscbe Gram-

malik liir Deulscbe. Prag 1809 w 8. sir. 367.

Po lieli. Prag 1821 w 8. sir. 384 (7000

Mýliskii). Po lwrlé 1830 bei >Vidtmann in

Commiss. S. VIII a 416.

75. Grammalika íeská, aneb ueni, jak se

eská slowa uobylowali, spojovali a psali máji,

od J. SMITTA.W Praze 1810 w 8. sir. 208.

70. Pniwidla ei eské, od FR. NOAVOT-
NKIIO z Luze. W Praze, 1818 w 8. sir.

190 a registr.

77. Bolimisciie Uibungen von ,J. L. ZlEG-
LER. Koniggrálz 1818. Na 1 arcbu (dle Ne-

jedlbo grammatiky).

78. ElemeMtar-UMlerriiil in der bobm. Spraehe

zuuácbsl fúr die deulscbe sludirende Jugend

nach den beslen Sprachleiiren enlworlen von

ANT. IJSCllKA etc. Neubaus , 1821 .1. Al-

bert Landlrass w 8, sir. 238 a regisl.

79. liluwnice, ili sausla^va eského jazyka

podlé Dobrowskéiio, od WÁCSL. HANKY.
W Praze 1822 w 8. sir. XXXII a 312. Jest

wlasln pel. Dobrow. (II. >vyd.) s dosadky

rozlinými, lež 1831 dílem skrácená, díleni roz-

šíená \v 8. sir. 287.

80. Tabule pouující a wedauci k náležitému

poznání dewatera ástek eské reci-, složená od

JANA ERNÉHO , ducliowního pastýe w
Chodowicícb. Tištno w .Jiín u Frant. Ka-

slránka na celém fol. 3 listy.

Prwní tabule obsahuje pehled 9 ástek ei.
Druliá úchylky jmen a místojinen. Tetí skloio-

wání slowes. Pediiduwa na zwlástníni listu lol.

tišlna, 1825.

81. F. DREWENÝ. Wýlah nejpotebnjšicb

dílu ei, totiž podstatných a wlastenských jmen

a iisoslowes ald. Auszug der nothweudigeu

Bedetliile etc. 1829 w 8. w Jiín u Ka-

slráidia.

82. J. W. FRANTA. Zastaralé formy e-
ského slowesa, wysAvtlené. W Praze u Pospíš.

1829 w 8. sir. 31.

83. KAREL KYSELO. NejnoAvjší mUnv-

nice eská, sepsaná a wzdlaná Karlem Kyselau

(Kyselem), kaplanem Swalovojlšským na No-

wém mst Pražském. W Praze u J. Spurného,

1830 w 8. sir. 133.

84. FR. TRNKA. Uebersichf der biihm.

Declinalionen und Conjugationen , mit den er-

fordrrlichen Anmerkungen und Beispielen, nebsl

vorláufiger Darstellung des bohm. Alphabels,

dann einem Anhange iiber die unbíegsamen Be-

dctheile, cnhvorfcn von etc. Briinn, 1829 b.

J. G. Trassler w 8. sir. 32.

85. Norbert Wanék a J. Franfn a) Kleine

Grammalik der bohm. Spraehe zum Selbstun-

terricht mil beslándiger Biicksichl auf die deut-

sche Spraehe elc. Prag, 1830 — 7 w 8 12

arch.
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b) Praktischer Theil ziir holím. Grammalik

1. Ablheilung, Sprachubiingen, Prag b. Spurný,

1840 w 8, str. IIG. Opt: eská i nmecká
mUnvní cvviení. Bóbmisch-deutscbe Sprach-

ubungen. W Praze 184G nákl. Betl. Kremara
str. 96 w 8. 2le. Ablheil. Ueberselzungsaiif-

gaben str. 21G.

86. Ausfiihrliches theoretiscli-praklisches Lehr-

biich der bólim. Sprache fúr Deutsche , von

Thomas Burian, k. k. Oberlieulenant und Prof.

der b. Spr. in der k. k. Militar-Akademie zu

Wienerisch-Neustadt, Prag und Koniggrátz b.

Pospíšil, 1839 wel. 8. str. 500. [Por. Kwty,
1839 píl. str. 72] lite verbesserle Auflage,

1844 b. Jar. Pospišil.

87. Malá chrestomatie, wyíiatá z mluwnice

prakt. T. BURIANA. VV Praze u Posp. 1844

wel. 8. str. 58.

88. a) J. N. KONENÝ Theorelisch-prak-

lische Anleitung zur schnellen und griindlichen

Erlernung der ecbisch-slawischen Sprache nach

einer leicht fasslichen 3Iethode, Wien 1842 b.

P. Rohrmann w 8. str. 276.

b) Theoreticko-praktické nawedení k rychlému

a dkladnému nauení se jazyku eskoslowan-

skému podlé nowé, lehko pochopitedlné methody.

Druhý díl, obsah. Ceskoslowanskau krestomatii

aneb wybranau sbírku prosaických pojednáni a

básní z nejlepších spisowatel Avšech asu s

mluwnickými wýklady. We Wídni 1846 str.

248 w 8.

89. Bohm. Sprachlehre fiir Deutsche v. VINC.
PAUL ZIAK. Brunn, 1842 w 8. b. Rohrer's

Wittwe str. VIII a 440. [Por. as. mus. 1842
str. 468].

90. Krátká mluwnice nmeckého jazyka. K
wyucovvání žák nižších tíd na normálních,

hlawních a wenkowských školách , w Praze

1840 w 8. str. 126. [Srownáwá s eským
jazykem nm. na rozkaz nejw. sepsána od F.

ELAKOWSKÉHO.
91. FR. CYR. KAMPELÍK a) echoslo-

wan, ili národní jazyk w echách, na Moraw,
we Slezsku a Slowensku. W Praze, 1842 u J.

Pospíšila. [Por. Kwt. Now. str. 77].

b) ástky eskoslowanskéUo jazyka w obrazích

pro mládež wyšších a nižších škol. Sestawený

od atd. W Praze 1842, nákladem J. H. Po-

spíšila. [Por. NoM\ Kwta, 1843 str. 83].

92. .JOS. LIBOSLAW ZIEGLER. Mluw-

nice eská , kteraužto ku prospchu mládeže

školní složil atd. W Chrudimi 1842 u Jos.

Kosiny, nákladem W. Wáši w 8. str. 175.

93. Kurzgefasstes Lebrbuch der biihm. Sprache

und Rechlschreibung zum Selbstunterricht fiir

Deutsche, von J. N. SÝKORA etc. Prag 1844
b. Jar. Pospišil str. 151 w 8.

94. Poátkowé staroeské mluwnice, od P.

J. ŠAFAÍKA. W Praze 1845. [Co líwod

k Wýboru stár. literatury] str. 110 wel. 8.

95. Krátká mluwnice eská pro echy. Se-
psal obzwlášt ku prospchu studující mládeže

J. B. MALÝ. W Praze 1846 u syníi B. Háze.

Díl 11. Piíkladowé eské mluwy tamž (nm. a

esky), 1846 str. 153 w 8.

^) S I o w e n s k é (s I o w á c k é).

96. Pííwod k dobromluwnosti slowanské, ku
prospchu mládeži normalských škol. W Tr-
naw, 1780 w 8.

97. Anton. Bernoiáka a) Grammatica slavica

ad systema scbolarum nationalium in dítioiiibus

C. R. introduclum accomodata. Editio prima in

Pannonia. Posonii impensis Joach. Mích. Lan-
derer, 1790 w 8. str. XYI a 312, mimo In-

dex 4 listy. Uí Avlastn náeí slowáckému.
Má na zadu knihy mnoha poekadla (t. pí-
slowí) slowácká z Doležala a wlastní sbírky,

neznaw Srnce a Horného. Též nm. Schlowa-

kische Grammalik etc. Ofen 1817 str 318 a

IX w 8. b) Etymologia vocum slavicarum, sis-

tens modm multiplicandi vocabula per deriva-

tionem et compositionem. Tyrnaviae (u Jelínka)

1791 w 8. str. 180.

98. Slowanská grammatika od GILLI, 1791.

99. Nauka ei slovenskej. Vistavená od LLTD.

ŠTÚRA. W Prešporku, 1846 str. 214 wel. 8.

y) Slowensko-církewního.

100. Poátky poswátného jazyka slowanského.

Od WÁCSL. HANKY, w Praze u synu B.

Háze 1846 str. 48. [Týž spis rusky].

d) Ideální slowanské.

101. Elementa universalis linguae slavicae

e vivis dialectis eruta et sanis logicae princi-

piis sulTulta. Auctore J. HERKEL. Budae 1826

w 8.

f) P o 1 s k é.

102. W. HANKY Mluwnice polského ja-

zyka podlé Dobrowského saustawy. W Praze

u synu B. Háze, 1839 w 8.

103. D. SPACllTA: Pokus nauili echa
poálkimi grammaliky jazyka polského, s pí-
klady. W Praze u W. Špinky, 1837 w 16.

i) L a t i n s k é.

104. Uwedení k latinské ei k užíwání sfu-

dyrujicí mládeže w c. k. zemích. We ^^ ídní díl

I. r. 1779 w 8. sir. 262 u J. T. z Tratncrti.

Díl H. we Wídni 1780. Díl III. tamže 1779?
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105. Laliiiská graiiiinalika od SLEKA.
W Báiiské Bystrici, ISOl w 8.

í) N m e c k é.

lOG. NOWÁK JOS. i) Runí kni/.ka pro

ony echy, Morawce a Slowáky, ježlo néme-

ckaii í-eíi ncjsiiatlnejšiin praklickýni spiisobem

uynauíili se clMji. W Opaw , 1788 w 8.

sir. 112. l>) Piiiklish-llieorolisclie, doiilscli-

bolimishe und biiliniish-doulsclie Sprachlclirc.

Troppau und Olimitx, ISOS w 8.

107. IIVNKA WÍTKA LHvedoiii k n-
mecké i-ei-i. Cecilm k snadnjšímu pochopení

M- lemž jazyku aupln >vys\vllen. Na Uoiádi

Klnách u Fr. Korce, 1789, 1800. Noavc a

veskrz opravené wydáni. W Hradci Král. u Fr.

rospíšila, 1822 w 8. 1827, tamž 183Ó sir.

190. w Hradci Král. [Posudek w Kwlech 1835

sir. 330].

108. Praktická eskonmecká gnimnuilika

pro Cechy atd. dle spusobu Meidingra od IG.

.SIES.SLERA. W Praze 1812 w 8. 1820,

1839 w 8.

1 09. Malá grammalika nmecká, od J. ?MITTA.
Na Horách Kutnách, 1813 w 8.

110. Praktická slowensko-nniecká granima-

lika, od MART. DIURGALA. ^\ Prešpurku,

1817 w 8.

111. JAXA JAWORMCKÉHO Nmecký
mhnvník aneb malá grannnatika, pednesená w
ja7.>ku eskem, a k poiiel) uíilelíiw, jak k we-

iejiiemu tak i domácímu wyuowání prawidel-

nému nm. mlíiwcni. W Praze u Boh. Ilá7A>,

1817 w 8. též s nmeckým tílnlem sir. 152.

Po druhé lamic 1821 sir. 143.

112. A^T. BKSICKÝ. Nmecká niinwnice,

neb základowé nm. ei pro >vlaslenskau ndá-

dež, piprawencc a uitele. W Praze 1826 wel.

8. u B. lláze.

1 1 3. Malý Cech a Nmce, ili prwopoálení

eské i nm. cwiení a mluwení od J. ,s\>'0-

BODY II. ^vyd. w Praze 1846, nákl. Kronb.

a líiwnáe w 8. sir. VI a 172.

114. Nmecká mUnvnice pro Cechy s ohle-

dem na jazyk eský, spoádaná a w obau e-
ich sepsaná od J N. SÝKORY. W Praze,

1844 nákl. Pospíš, str. 196 w 8.

>; I\l a d a r s k é.

115. Praktická, uherská grammatika k do-

brému slowenského národu av uhert^ké krajin

Rpísaná skrze KARLA L. ROROK.A , uroz.

z Dežeric, církwc ew. A. W. Trnawské si. b.

kazatele, si. stolice Zwolenské s. k. assessora,

a skrze MAHI l.\A I)UR(;AI,A. W Trnaw
1835 u Fil. ^^'lK•lll^ra. |)ism('m Ant. Schmida

w Prešpurku w 8. sir. 112.

116. Madarská praktická mUnvnice pro Slo-

wáky, od LLDWIK.V MELCERA. W Pcšli,

1838.

117. Okoirský. Praktický Uher. 1 díl. W
Trnaw, 1840 w 8. sir. 08.

118. Školka ei uherské. Kniha k ítání a

cwiení. Dle nm. prof. Ludwíka Turaního pro

Horáky wyprawowaná od JOS. PRUCllÁZK V.

W Kyseku 1840. Tiskem a nákl. Karla Uei-

charda a synu 8 str. IV a 132.

O S a m s k r i t s k é.

119. O samskritu, a wýlah grammatiky z

Nála od ANTON. JUNGMANNA. W Kroku

1. díl. 1 a 4 ást.

x) Zlodjské.
120. Hantýrka oder echische Diebssprache.

Jest wlastn ástka knihy: Uománi Cib. d, i.

Grammalík und Worterbuch der Zigeuner-Sprache

von ANT. Pl CILMAYER. Prag 1821. w 8.

Dopisy w ei zlodjské es. Wccl. 1840 st. 106

|«d J. Cibulky].

fj Pohjglottické spisy.

121. Possart (Frd. Prof.), Lehrbuch der slawi-

schen Sprachen oder des russischen, serbischen,

illyrischen, slawoníschen, polníschen, bobmischen

und wendischen Spradiidioms. Zum Schul- und

Privatgebrauche fiir Gelelirte und Gescháftsmáuner

bearbeitet etc. 1 Abth. Formenlehre, 2. Abth.

Syntax. Stuttgart 1836 (S. Allgem. Bibliothek

fur Deutsche 1836).

122. Daukoirský (Georg.) a) die Griechen

als Slamm- und Sprachverwandle der Slaven,

historisch und philologisch dargestellt. Presburg

1828 w 8. sir. 80.
[.lest to mluwnice slownnská, pMrownaná k e-

tin, a Ole náš eský etiiiau wyložený.J

b) iMatris slavicae íilia erudíta vulgo li;:gua

graeca, seu grammalica cunctarum slavicaruni ct

graecarum dialeclorum in suis primitivis ele-

menlis et inde conllatis organicis formis exhi-

bita, gallicae, italicae et lalinae linguae habita

ralione etc, Posonii 1836 w 8. str. 146.

123. Polyglotton medicum, eine Anleitung

zur Vcrstándigung des Arztes mil dem Kranken

in 6 Sprachen, deulsch, bohmiscb, poinisch,

ungarisch, italienisch, franzosisch etc. cnthallend

eine systematische Zusammenstellung von Fragen

und andern kurzen Aeusserungen nach den For-

(ierungen der Diagnose, Prognose und Therapie.

Von Dr. A. Masch. Wien, Í839 w 8.

124. Otenáš slowanský we 4 náeích,

aneb krátké nawcdení ke ítení slovanskému,

t. ruskénm, illírskému, eskému a polskému. Od
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J. W. SUMAWSKEHO. W Praze 1840 5

lisl u W. Špinky.

g) Pomocné spisy.

125. Handbiich ziim Gebrauch flcr Jiigend

bei Erlernung' der deulsclien , boliniisclRii uiid

franzósischea Sprachc (von MART. I'E]LZEL).

Prag 1775 in 8. delto bei Widtmaiin, 1792

8. maj. str. 141. Jest malý vokabulár, XII roz-

nilaiiwání a 30 powidek. Tch 12 rozmluw

opraweiiých (s lotau) wydal potom pi swé

grammatice, 1795. Tomsa w Chest, na sir.

213 zlomecek z ní pijal. (Dít bez híek).

126. P. Athan. Spurného: eské cwicení pro

schowance c. k. kadetního domu pozsláwající

(záležející) w exercitiiim služb atd. sprostného

muže. We Wídeském Nowém mst, 1783 a

1786 w 8. Obsahuje exercirku wojeuskau, wý-
tah slow wojenských a hrdinských cininv z

letopisu podlé abecedy, a zaoálky esk. jazyka

t. grammatiku.

127. Elementarwerk der bohmisch deulschen

iind laleinischen Sprache von Fr. Tomsa. Prag

1784 w 8.

128. Píruka pro uitele eské literatury od

Maximiliana Šimka. We Wídni, 1785 \v 8. Za-

wírá také od str. 41 — 64 tabeliarní gramma-
tiku eskau.

129. Cwiení w mluwení jazykem nmeckým,
od Rautenkrance. W Praze 1808, 1809 str.

174 1819 w 8. od Jawornického rozmnožené

twrté wydání.

130. KAÍILA IGN. TIIÁMA «; Bóhmische

und deutsche Gespríiche oder griindliche Anlei-

tung ín der móglichsten Geschwindigkeit boh-

misch sprechen zu lernen, iiber alle nur móg-
liche Gegenstánde des gesellschafllichen Lcbens

nach dem Musler der zu Strassburg und Paris

hcrausgekommenen fronzosisch - deulschen Ge-

sprtichen eingerichtet. Prag, 1811 in 8. S. 260.

Po druhé 1814?
bj Lehrbuch fiir Aufánger in der bóhmischen

Sprache, in grammatischen und syntaktischen

Uebungen , nebst den beliebten Langischen Ge-

spráchen in bohmischer Sprache. Nach einem

gleichartigen pohlnischen Lehrbuche bearbeitet.

Prag 1817 in 8.

131. J. Šmitta a) Sokratická elementární

kniha k nmeckému tení, rozumní a mlu\vení

pro ndádež w eských místech. W Praze 1818

w 8. sir. 239. t) Elementární knížku k n-
meckému tení. W Plzni, 1818 jest ástka pe-
dešlé, c) esko-nniocký pítel dtí, aneb uwe-

dcní, jakby se eská mládež, jenž se nmin
nauiti chce, w nejkratším ase píjemným spfi-

sobem k istému a plynulému nmeckému uduwu

piwésli mohla w 8. 1823.

1 32. Cwiení se w mluwení eským i nm.
jizykcm. Uebungen im Deulsch- und Bohmisch-

Sprechen. Leilmeritz b. Medau 1832 (b. r.)

w 8. str. 53.

133. JOS. AL. DUXDER. Malý Slowan,

nebo sbírka nejpotebnjších slow a spusobQ

mluwení se snadnými rozpráwkami ald. Der

kleine Slav u. s. w. W Litomicích u Medaua,

1833 w 12. sir. XII a 192.

134. WOJTCll SOIIAJ. Smišeniny aneb

rozliné spisky k diklandopsání. W Praze, 1821
w 12. str. 78.

135. FR. TRNKA a) Sbírka eských do-

bro- i wlastnomhiwii s poznamenáním obyej-

ných chyhomluwft i s opraweníni jich. Summ-
lung bohm. Redensarten und Sprucheigeniieiten

nebst einem Verzeichnisse gewolinlicher Sprach-

unrichtigkeilen, und mil Berichlung derselben.

Briinn bei Trassler w 8. 1830 str. 84.

b) Kniha cwiná jazyka slowanského w Ce-

chách, Moraw a uherském Slowácku. Theore-

tisch - praktisches Lehrbuch der slaw. Sprache

etc. W Brn, 1832 w 8. str. 190.

c) Regein der slaw. Sprache in Bohmen,

Mahren und Oberungarn. Wien.

d) Zweckmássige Uebungsstiicke der gesamni-

ten Regein der slaw. Sprache. Wien 1832 w 8.

e) Deutsche unregelmássige Zeitwórler nach

Adelungs Grundsálzen mít Beifiigung der bohm.

Redeutungen. Klatlau, 1835 2. AuH.

f) O eském jazyku spisowném, w prospch

mladým spisowaleliím i na wýslrahu nedozralým

recensentm. W Brn, 1831 u. J. Tasslera

w 8. sir, 45 II., ást. w Olomúci u Škarnida

AI. 1832. Posudek od F. Palackého w as.

mus. 1832 sir. 352.

(l) S. K. Jlacháek. Bohmische Chreslomalhie

fiir Deutsche mil Erláuterungeu und einem voU-

slándigen Wortcrbuche. Prag b. Geábek 1830

w 8. str. 272 a 125.

136. J. N. FILZIG. Písemnosti pro nej-

autlejší mládež eskau a morawskau. W Praze

u Fetterle, 1831 w 8. str. 64.

137. J. JAWORXICKÝ. Nowý kli k ná-

ležitému wyslowení nminy, sj)olu sbírka wý-

znam k poznání slowcí, obyejného wyjádeni

se w spoleném lowaryšení a diiwrných roz-

mluw o zdrawí a nemoci, o procházení atd.

Deiilsch-bohmisches Taschenhuch etc. W Praze

18o2 w 8. str. 202. Ilhé oprawené wydání.

W Hradci Král. a w Praze u J. II. Pospíšila,

1843 str. 212.

138. ,1. SÝKORA. Wýtoh z nm. mluw-

nice, aneb pomocná knížka pro eskau mládež,

kteréž cil jest nmecké ei lehce, brzce a

prawideln se nauiti. Auszug aus der deulschen

Sprachlehre elc. W Praze a w Hradci Král.
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1S33 w 8, str, ÍC2. Pak rozmnožené wydání.

W Praze ii J. Pospíšila, 1835 sir. 207. Teli

naskrz pedlané a oprawené wydáni lanr/.e,

1839 str. 210.

139. J. TOBIÁ>EK. Pomocni kniiia k nm.
mluwnici pro žáky 3. a 4. Iidy. W Praze,

1839 w arcib. tisk. w 8. 12 arclui.

140. J. ÍSWOBODA. Malý ecii a Nmec,
eili prwopoáteni eské a nm. cwieeni k mlu-

weni. W Praze. 1842 u syn B. Háze sir. 192.

Druhé wyd. lamž 1846 w 8.

141. Sbirka nduwnickýcli a prawopisnýcii

prawidel jazyka eeskélio, na ruku daná uitelm
školnim w mslysích , mstekách a mstech,

w nichžto hlawnich škol neni, od nižšiho du-

chowenstwa Sušického. W Jindiicbow Hradci,

1841 u A. J. Landfrasa.

142. Králké cwieni, aneb: Užitení zaát-

ko\vé k wyslowowáni a k uení nmecké ei.
S oprawami no>vé wydáno od J. 11. Pospíšila.

W Hradci Král. 1845 w 8. str. 44.

h) Prisloici.

143. FR. TKXKA. Poekadla Slovákov mo-
rawskouherských. W Brn, 1831 u Trasslera

M 12. sir. VIII a 48.

144. FR. EI.AKOWSKV. Píslowí slo-

vanská Av rkp. ástka jich tištna av Mus. as.

1837 str. 292.

145. RIBAYIIO (Jiího) Kniha pislowí e-
ských a slowenských. Rkp. u Ji. PalkoM ie,

116. W asopisech a) W/aslimil. Wýbor
halických pislowí od J. Koubka^ 1842 str. 129.

b) . Wela. Pislowí turecká, 1834, 1838,
arabská, 1834, 1839, tatarská, 1838; fmská,

1839; eská, a propowídky, 1836 — 39. Též

1846.

O Sloicozpylnd pojednáni.

147. JOS. D0«R0W8KV.
aj Entwurf zu einem ailgem. Etymologikon

der slawischen Sprachen. Prag, 1813 w 8. sir.

86. Vermehrl und verbessert von W. Hanka.

Pra? 1823 w 8.

b) Slawín, uothschaft aus Bolimen an alle

slaw. ViJlkcr, oder Beilríige znr Kennlniss der
slaw. Literatur nach allen Mundarlen, G llefle.

Prag 1806 w 8. sir. 479. [Dílem sem náležíj.

c) Slowanka, zu Kenntniss der allen und
neuen slaw. Lileralur, der Sprachknnde nach
allen Mundarlcn , der Geschichtc, Altertiimer.
Prag ile Lieferung, 1814 sir. 254. 2le Lieí".

1815 sir. 252 [z ástky sem náleží].

148. Hozbor staroeské lileralury, ítaný w
schzkách kr. spolenosti nauk, sekcí íiloioí,Mcké

r. 1840—41. W Praze we 1. str. 216. Ná-

kladem k. spolenosti nauk. Illiý swazek 1845
[pojednání od Šalaika, Jungmanna, elakow-
skélio, Hanky].

149. M. KLÁrEL. Poátky wdeckc mluw-
niclwi eského. W Brn u K. Winikra, 1843
str. 123 w 8. [Úwaha w Kwtech 1844 str. 64].

150. \V Casoirisech.

a) Miis. Cfis. Slowanli Slowané od sláwy ili od
slowa? 0(1 .). Dohrowského, 1827 I. 80. Topogra-
fická morálka. Žcrl od Winaického, 1828 II. 124.

O p()jmeiH)\\áiii osad esko-slowanskýcli, od \V.

Pelikána, 1830. Pokus o wvsvvtlení eských jmen
místních na tec a iricc se konírí. od Fr. Slámy,
1831 str. 301. H()zi)or etymolopický místních jmen,
od Fr. Palackélio, 1831 str. 404. O Iwocní jmen
ol)y\\altlsk5'('h od .1. Chmely. 183."i sir. 327. Jazy-
kii7,])ytiié ru/.inlaiiwáiií o jménu Slowan, od F. Ce-
lakowskho, 1837 II. 121. Cech neb Cechowé od-
kud slují. Od téliož II. 3. Objasnní zastaralých

názwíi we wáleuém umní Ccchw XV stol. od
T. Buriana, 1836 I. 40. eský Ka/.induw. Sbírka

prwní. 1837 I. 111 od F. Palackého, strojnost
ei slownnské, od J. Kollára, 1838 str. 220. Od-
kud pocliází Brno a Iloloniauc? od A. Seud)ery,

1838 str. 246. Máli se ísti jr lesu nebo w jeyiil

Od F. Slámy. 1839 III. 92. Wýklad nkterých
názwíi od Pawia Židka, 1839 sir. i 13. Týž od W.
Hanky str. 240. Rozbor jména ])rí(lnwného od J.

Chmely, 1842 str. 362, Sol, 1843 str. 245, 366.

Jazyk morawský w pruském Slezsku. Ms. 1842 III.

394, od A. W. Scudtery. Napomínatel t. omylu w
písemní jazyk eský se wluzujících, sbírka prwní,

s pedslowím J. .luníím. 1843 str. 395. Slowoz|»ytné

srownání slowanského jaz. s nmeckým od Fr. Síra,

1844 str. 411. Nkolik objasnných obdob slowes,

od W. Hanky, 1844 str. 549, 1845 str. 245. Pi-
rownání csk. slowesa k latinskému, od F. Franty,

1845 str. 32. O ])ietwore asoslow stedních w
inná. Od J. llulakowského, 1845 sir. 250.

h) Cechoslaw. Wšíruání morawiny, od Sembery,
1831 V. 37. Odpowd od Langera 41. Mají-li

se dáwati nowvui wcem w pírod a umní jména
slawných osob? 1831 V. 33.

c) Ccshá ]Vela. AVzdlanost cílí uzdoha ? —
Zpráwa o rozliném spílsobu ei na Moraw, 1842
. 94 — 5.

d) Jindy a nyni. Promysl i prmysl ? 1833 I.

103, od W. Hanky.
e) Kroh. O jménech wjycházejících na num,

diiHutn, biidiim, riyuiii, od Síra, 1831 str. 42. eský
jazyk s jinými jazyky w ohledu na bohatos' slow
porown;uiý, 1831 sir. 623. Srownání spolu- a .sa-

mohlásek w c.št. a nm. lamž (524. Lowec od A.
Marka t. sbírka chybonduw. 1832 sir. 27.

f) Kirvhi. Slovvo o wzdlání jaz. eského od W.
Pelikána, Finfferhuta a Ludwíka, 1834 str. 22, 107.

Máli se psáti hyslv i by jsie? 1834 24. Rozprawa
o jménech Slawo.sow, Bern, Beraun , Verona, od
\\. V. 107. Wii nebo Oni? od K. Tyla, 183() píl.

14. O jménech Uher a Madar, 1839 píl. 7, 10.

Wplyw jazyk cizích na slowanský a jednoho ná-

eí ua druhé, 1839 píl. 50. (Od Rosciszewského)
Madaromanic. Žert od proC. Fiihnrícha, 1845 sir.

203. Bludy elymolo{rické. Now. Kw. 1841 str. 12.

Zhlížení slowenskýcli náeí sir. 11. Ccchowé a

echy od M. F. 1842 . 71. Wysolui i Wysoh?
184.5 str. 232—352. Han/rc í Ewnniiv? od

A. á. 1845 . 9. — Lystí^ Lysá, ili Lisn ? Otázka
od J. L. Kendíka . 39. — Wysohj i Wysokf
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0(1 ToiiiíkcT . 60, od K;iiil)lc . 71, odpowd od
Tom. . 88.

0) Monalschriff d. rol. Museum. N('to|iýr, oiii

ctyni. Versuch v. J. Dol)r()\vsky, 1828 Aiisr.

h) Paitlník. Aujezd, llioUi, od J. Luduíkii, 1826
IV. 105.

i) yVýkhid Sldiry dcery od Kullára. l';ild('sk a

pabesk, 1832 sir. 280.

h) Ro-ilirnosli Prnísk. noírín. Krátkost ('"fsk. ja-

zyka, 1829 . .'54. Walaský jazyk . 82. l\»-slianná

chwála slowenské ieci z úst Wlach, 18.32 o. 51.

1) Hionka. O lánkowilosli ei wiilior , ob-
zwláilé pak eskoslowanské od J. Jlelcera a Kiiz-

niaiiyho, 1836.

kj Slowniky.

151. Jana Zeberera nmeckoeský slowník,

posud w rkp. Ohlášen byl od Neiirciitra, ale

iiewyšel.

152. Karla Ignáce Tháma a) Neues ausfiihr-

liches und vollstándiges deulsch bóhmisches Na-

tioiiallexikon oder Wórlerbiich, mit einer Vor-

rede begleilet von J. Chr. Adeliing. Prag 1 788
8. 2le vermehrle Auflage. Prag, 1799 8. A —
K. str. 5-76, L — Z str. 729. Drille Aiiflage,

bei Neureuter, Prag, 1814 8. 2 Biindc. b)

Kleines deutsch- bóhmisches Wórterbuch oder

Sammlung von Wórtern, Redensarten und Spriich-

wórtern. Prag, 1799, 1802, c) Zeifiings-An-

hang zu seinem Lexicon, 1800. d) Nejnowjší
auplný esko-nmecký slowník, aneb píhodný
weybrek slow k niluwení po esku, te'ž po

nmeku nejpotebnjších a nejobwyklejších ald.

dle Weleslawínowa Nomenclatora qnadrilinguis

zízený ald. W Praze I. díl, 1807 w 8. s(r.

107, II. díl, 1808 (též s nmeckým titulem)

str. 108. e) Versucli eines bóiímisch-dcntschen

juridischen und gescháftsmánnisclicn Lexikons.

Prag 1808 8. f) Neuester deutsch-bolimischer

Nomenclator etc. Prag, 1815 8. cf^ Neuestes

móglichst vollstándiges . . bólimisch-deutsches und

deutsch - bóhmisches Tascbenwórlerbucli nach

Aquensis, Cellarius, Komenius, Kropf, Loderecker,

Reschel, Rosa, Tomsa, Weleslawin, Wussin u.

m. and. frei bearbeitet, Prag. I. Theil deutsch-

hóhm. 1718 str. 744. II. Theil bóhmiscli-

deutsch. str. 946. Knihkupec Enders wydal jej

po smrti spisowatele w 6 formátu. Znowa 1837
u synu B. Háze.

153. Versuch eines kleinen liiikischen Wór-
terbuches mit deutsch-ungrisch und bóhmischen

Bedeutungen. Von Joh. Matthias KoraI)insky.

Pressburg (1788) 8.

154. FR. TOMSY a) Malý nmecký a e-
ský slowník. W Praze, 1789 w 8.

6) Vollstándiges Wórterbuch der bóhm. deutscli.

und lateinischen Sprache. Prag, 1791.
Prcdinluwa (od Dobio\vskóho) sir. 32, toxl pre-

kladilýcii sir. 1240. Po druhé bez latiny I. díl od
Tháaiu rozmnožený A — O wyšcl w Praze, 1805

w 8. str. 3 10 s nápisem : Nuoeles ausfidiriihcs

imd volls(;in(lii;(\s bohiniscii-deiitsches, synonymisfh
l)!irase()loí^isi-hes I\'atioiiallc\ikoii etc. Druhý díl sir.

od 311 až do 781. P— Ž wydal Tomsa, 1807 w 8.

tanižc.

l55.De«tsch-bóhmisches Wórterbuch, hcraus-

gegeben von ./. Dobruwslcy. Pra? in der Ilerr-

lischen Buchhandlung I. Theil, 1802 we 4.

Vorberirht 5 list. Von der Bildims der IVenn-

worter LXVIII A — K. 344 str. II. Theil L— Z. ib.

1821. Vorbericht 1 list pak 482 str. Druhý díl s

užitím zásob Dobrowského wypracowán jest od
Aut. Puchmayera, a po jeho smrti dodlán od \A ácsl.

Hanky. Na prwníin pracowal nejwíce Štp. Leška,
potom J. Nejedlý a j.

156. Hecko-slowenský Slowá na nowý zá-

kon. Od Patela Šrámka. Rkp. 3 hrubí dilowé

w fol. (w. Tah. Poe. IV. 27). W bibl. hrab.

Mitrowske'ho.

157. Primitiva latina cum interpretatione sla-

vonica, hung. atque germanica secnndum partes

orationis in usus patriae juventutis concinnata.

Tyrnaviae Vine. Jelínek , 1807 (od Ondeje
Plachého).

158. Bóhmisch-deutsch-lateinisches mit Bei-

fiigung der dem Slowaken und Máhrer eigenen

Ansdriicke und Redensarten zunáchst fiir Schulen

bearbeiteles . , mit deutschem Wortregister ver-

sehenes Wórterbuch, von Georg Palkotcifsch 8.

I. Theil A— N. Prag, 1820 bei Josepha Velterle

von Wildenbrunn. Titul a pedinl. 1 arch textu

arch Oo. 2ter Theil, Pressburg, 1821 bei den

Belnayschen Erben Aaaa a 2 listy. (Mezi wšemi

posud nejauplnjší). Užil Rybayowy a Leškowy

sbírky).

159. Versuch einer bóhmischen Phraseologie

durch kurze, alphabetisch geordnete, den áciilen

Geist der cechischen Sprache aussprecheude,

und der grósseren Gemeinniitzigkeit Avegen ver-

deulschte Sátze, vorgetragen von Mathias Jos.

SycAra, Pfarrer. Ersle Abth. A— L. Briinn, 1821

b, Jós. G. Trassler w 12. str. XXXIX a 254.

Zweite Abth. M— Z. ib. 1822 str. 419, mimo

Verbesserungen 2 listy.

160. Slowá slowenský cesko-laliusko-u-

mecko-nherský : seu Lexicon slavicum , bohc-

mico-latino-germauico-ungaricum auclore An(.

Bernolák nobili Pannonio Szlaniczensi Tom. I.

A— J. Budae. Typis et sumlibns typ. r. uni-

vers, bungaricae, 1825 w 8. str. XVI a 84S.

Jest wlastii siowácký, eské slowce sice také

pijal. ;dc kižkcni znamenal. Pro skaumatele slo-

Nvonsklui jazyka dobrá poiniuka. bodejž jin ná-
eí to oil eského cele neodlauil

!

161. Jmenoslow ili slowník osobných jmen

sebraný od Paie, rozmnožený od J. hollára.

W Budíne, 1828 w 8. str. 113.

162. ,IOS. CHMELA a) Lateinisch-bóbm.

deulsches Wórterbuch nach J. G. Schellers ety-

mol. Grundlage, vermchrl und lierausgegeben.
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Kóiiigffriilz b. J. Pospíšil, 1880 vel. 8. sir.

Vlil a 790. /') Sfzmim slmv a prfipowdí íe-

ských we slo» iiiUu laliiisko - fsUuiiiiikin,

1834 str. 33G. c) \\orliegisler als .\iiliang zu

deni lat. bóhin. deutsclien Wórlerbuche, 1834

w 8. sir. 21t).

163. Ifiiwi Scibt. Neues lal. deiilsch-bohm.

verbcsserles nud vcrmclirlcs NNorlerbiuh ziini

erslii Theile der lal. Sprachlehre, init lUick-

siciittu'liimni2: aiif Elymolojíie imd Ziisamiiien-

sel7.img d. Wórler iiaih der liistruktion. rag,

1830 w 8. sir. 224.
|('e>ký text od N. Waka a Fr. Swobody] 4(e

vcrbisseVtc Aiill. IVaff 1844, S. 230.

I(j4. WÁCíSL. HANKA. Sbírka nejdáw-

njších slowník lalínsko-ceských, s obsabein

neziuíniýcb slow >v abecedním poádku í-esko-

laliuském. Veluslissima vocabularia lalino-bobe-

niica. W Praze, 1833 w 8. sir. XVI a 442.

105. JOS. JUNGMAXN. Slownik í-esko-

iimcký, pomocí esk. Museum. W Praze u W.
Špinky 1 dil 1835 we 4. sir. Vlil 852. Díl II.

1836* sir. 1032. 111. díl, 1837 sir. 974. IV.

dil. 1838 sir. 844. V. dil, 1839 sir. 988.

166. Úplný nniecko-fceský slownik od J.

FRANTY (Šnmawskebo). W Pr. 1843— 1847.

167. Slowník hospodásko - tecbnický pro

úedníky, mysliwce, slawitele ald. eeskonmecký
dil, opR.* SPATNÉHO. W Praze, 1843 u

An. Špinkowé. [Pochwala w Now. Kwt. 1843
sir. 30J.

168. Úplný kapesní slownik esk. a nm.
jazyka. Podlé nejlepších pramenil sepsaný od

J. '\. KONENÉHO. We Widni, 1845 nákl.

Jos. Wcncdikla. II. díl nmcckoceský.
169. W Crisupisech a) Cas. nius. i'i•íspe^^ky ku

plos.šiui ské ici od F. Palackého, 1827 1. 68.

1'ihlfd národnírli jiiin \v ja/>ku slowanském, od
r. J. .Šafaika. IftŠ.Í .^tr. 3G7. ' Popi.s slaroe.skych
osohníih a keslnych jmen od F. Palac-kélio. 1832
I. 60. O pojmciiowáni osad icskoslowanských od
>V. Ptlikána, 1830 sir. 309.

f/) Ktrtij. Slawesky od Dr. Amerlinga. Now.
Kw. 1842 6tr. 3.

D. P É K iN Á U 31 É N í.

a) Náwody (IheorieJ.

«) S 1 o h.

170. Néco o Epigrammalech a nebožlo Má-
lorádkoth, od Ant. Bernoláka. W Žiliné, 1794
(slowárky).

171. .Slowesnosl, aneb sbiika pikladíi (werš
i prosy, s pojednáním o slohu, od JOS. JUNG-
MANNA. W Praze, 1820 w 8. sir. Cil a

231 mimo regisl. II. oprawené a rozmnožené
wyd. 1845 u Spurného, a 1840 w arcib.

impr. nákladem tes. Mus. w 8. sir. X\X a

836. [Posud. C. Wc. 1845 sir. 223].

172. Fígurae arlis oraloriae in exemplum
adornalae. i\eb : ^^ýborni spusubowé duchowni
wýmluwnosli k u/.itrínému pednášeni slowa

božiho, od J. Weruharda >v 8. 1822.

173. Diwadelní ochotník. Kniha pro mi-

lowniky saukromných diwadel. NVydal Jan Kaška,

w Praze 1845 u J. Pospíšila w 8. sir. 98.

174. W asopisech.
«"! AV/;/. Károduí bá.sniitwí Srhíiw, 1835 sir.

437. O národním básnictwí >vubcc a o ('cském
zwláiio, 1837 píd. sir. 21.

h) Ccs. Wií/ii. Básnictwí u Siowanfiw až do

I

XIV wku , od W A. Macijowského w iMagaz.

powšc-ch. 1837 i\. 26 — 8 pel. Michl. 1838.

c) Cas. iniis. Malého : Saustawa slowesnosti.

Ukázka, 1844 str. 222, 429.

fi) P r o s O d i k a.

175. Harmonie a dobrozwuínost jazyka e-
ského. Rkp. 1806, od WÁCSL. STACHA.
(Nejwice o prosodii jedná, porážeje pizwuk
Dobrowským zamýšlený).

176. Potálkowé eského básnictwí, zwlášt

prosodie. W Prešpurku 1818 w 8. sir. 128.

Proti lomu spisu celí :

177. Zlondiy o eském básnictwí, zwlášf o

prosodii, od SEB. HNWKOWSKÉHO. W
Praze 1820 w 8.

AViz posauzení léto knihy w Kroku I. díl ást II.

sir. 141, kdež i krátký piehled prosodie indické

a wýmsky z prosodiky eské od J. J. pak o he-

xamctru od P. Síífarika. ^

178. PUCHMA.JERITW Rýmownik aneb

rýmowní slowník, jejž wydal a žiwotopis pi-
pojil Josef Wojtéch Sedláek ald. W Plzni

1824 w 8. písmem a nákladem Leop. Rainera.

Pipiš p. hrab. K. z Šternberk 1 arch XXXXVI
a 151 str. (dilo pohrobni).

179. W asopisech.

aj as. Miis. Slowo o rýmu, od J. Malého, 1834
sir. 283.

b) Krok. Ohledy metrického weršowání illyr-

ských Slowaniiw, od P. J. Šalaíka, 1833 — 35 str.

21 — 43.

c) Wijlilad S(. dcenj od KoUára, 1832 6 10
342. Opízwuku 31. Libé ici polské. 32. Sio-

wáckvzpw179— 181. Milá e eská (ason;rau).
d) 'l\r. ípéic. od KoUdra. Díl II. 1835, 479—484.

y) II u d b a.

180. Melodiatura aneb partitura, to jest:

Kniha hlasozpwu, obsahující w sobe nuly wšech

písní duchow nich , které se we welikém kan-

cionalí a cwaugelílském funebrali nalézají, ja-

kowéžto z mnohých choralnich kneh bcdliwé

pepsal a w jedno uwedl ADAIVI SKULTETI
fol. píní 1798. W Brn u J. Sylw. Siedlera.

Lisli 10 tilul a zpráwa, potom str. 237 a

registik.

181. J. RYBY a) Poátení a wšeobecní

základowé k uméní hudebnímu. W Praze 1817
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we 4. Po smrti spisowatelow wydáno. bj We-
liký slowník hudební, tém aiiplný w rkp.

182. JAN FILCIK a) Hauslí škola, ili

sbírka prawidel a rozmanitých píkladu, dle

kterýchžto zaáteník weden , zcela bezpen
w taktu se npewní a potebných w imdb zná-

mosti nabýwá, 1832 we 4. str. 194 n W.
Špinky. [Posud, w Jindy a nyní, 1833 I. 89
od Tyla].

b) Mrawný kalendái" s pipojeným iiwedením

ke zpwu, w Praze 1832 w 12. sir. 96.

183. ForsteroAvo nawedcní k generálnímu

basu. Peložením EUG. K. TUPÉHO. W Praze

1835 nákl. Marka Berry. [Posudek w Kwt.
1835 sir. 211 od Píchla].

184. J. P. Knecht. Poátkowe' hudební, neb

krátký obsah všeobecného uení \v muzice.

Z nm... peložil N. WANEK. W Praze 1834
tiskem Spurného. [Wiz Kwty 1835 str. 211].

185. C. Monlala Krátké a pochopitedlné na-

wedení k ladní ili sauhlasowání Forte a Piána

atd. od JANA P. PIBÍKA. W Praze 1830
w 8. str. 36.

186. KAREL WLCEK. Wyskaumané a

wyjádené tajnosti hanslí, jak pro uence tak i

pro cwienjší hauslisty atd. W Praze 1833
we 4. str. 21.

187. W asopisech:

a) Jindy a nyní 1833 II. 62. Pispwck k mu-
drctwí hudebnímu (dle Fetišo) od Anierlinga.

bJ Kvty 1834, 132. Hudba, od Aiuerlinoa.

c) Pítel middez-e. 1828 III. 9. Harfa Siónská,

aneb krátké pojednání o podstat a historii katol.

kostelních zpvMi.
dj Rod. pr. 1828, . 23. Skriwání zpw jest

jako hlahol slowanský.

ej SKetozoi 1835. Rozjímání o hudb pro Slo-
wany.

fj . Wcela 1837, 356. O hudb a powzbuzení
k sepsání praginalické djeprawy o hudb w e-
chách, od Anierlinga, (dle líroka) 1838, Toniáško-
wy písn . 20. Duchowní písn tamž. Wýtah z

pojednání jednoty kostelní hudby . 21. 1838.
Aforismy o hudb . 12 — 5; Mozarlowo psaní .
19. Aucinkowé hudby . 44.

d) D i w a d e 1 n i umní.

188. Diwadelni ochotník. Kniho pouná pro

milowníky saukroniných diwadel. Wydal J.

KaŠKA , w Praze 1845 u Jar. Posp. str.

98 w 8.

189. Škrowniké náwrhy stranu nowcho e-
ského diwadla, od L. R. z HlTTEllSIlERKU.
VVela I. 1845 . 89.

190. Slowo k diwadelním ochotníkm na

wenkow, od J. A. G. Kwty 1845, fc. 17.

Cestující spoienosti herecké, od Tyla . 61.

b) Básn.

P i s n c.

(i) D u c h \v n í.

191. Nábožné písn, které církew Prešporská

ewang-. pi poswcowání swého nowého uher-

ského chrámu w nedli prwni adwentní r. 1777

zpíwala od MICHALA LVSTITOULSA Moš.

W Pres. u Packa str. 8. we 4.

192. .Jiskika, knížka nowé písn w sob
obsahující. W Prešpurku 1780 w 8.

19.3. JIÍHO PETRMANNA u) Celý žal-

tá krále a proroka Dawida w písn známými

notami k zpíwání spoádaný s pedmluwau jádro

žalmu zwelebující ald. W Drážanech 1781

w 8. str. 212. wyliskl 11. W. Ilarpeler. (Ne-

dosahují Streycowých).

b) Písn duchowní staré i nowc. W Dráž-

anech w 8. 1784.

194. Písn, které se w prwní wánoní swá-

tek pi cirkwi eské náboženstwí ewangelického

zpíwati mají. W Praze u Jana Tom. Hochen-

bergera 1782 w 8.

195. Ewangelický funebrál, obsahující w sob
písn pohební i jiné píhodné staré i nowé,

které se zpíwati mohau netoliko pi pohbu kte-

rýchkoli lidí wbec, ale také rozliného wku,
stawu . . s pipojením nkterých lat. písní. W
Prešp. 1783. Páté wydání od OND. PLA-
CHÉHO, mnohými now složenými písnikami

rozmnožené. W Šfáwnici u J. F. Sulcera 1798

w 8. Zde jest 15 písní od Plachého samého,

10 od Matje Šuleka. Opt w Prešp. 1820

w 12.

196. JOSEFA PROKOPA píse ke mši

swaté. We Wídni 1783 w 8. listu 8. (z nm.)

197. Runí kancionál domowní í pocestný

s pipojenau knížekau modliteb. W Jind. Hrad.

1 783 w 8. u J. W. Hiigartnera, písní sir. 704

krom pedm. a rejst. modliteb sir. 101. od

DAN. BOKA (nejwíce z Tranowshé/io.)

198. Písn duchowní k spoleným službám

božím církw. ewangel. W Praze 17S3 w 8.

u J. F. z Schónfeldu, str. 120.

199. Spomocník w zármutcích 2 listy w 8.

w Praze, u dd. Rosenmiillerowých 1783 (piseíi).

200. W. J. P. písn aneb zpwowé du-

chowní, jichžto wrný a pobožný kcsfan kaž-

dého asu jak pi wýroních slawnostech a

pamálkách , tak i we wšelikých kesf. pote-
bách, každodenn, ráno i weer, ped jídlem a

po jídle, w kíži i w zármutku užíwali mfiže.

W Praze u J. Tom. Ilochenbcrgera 1783 w
12. str. 173.

201. JANA HRDLIKY a) Weselá nábož-

nost , klerau pi poswcowání chrámu u pro-

sted sebe božího 1783 w nedli XV. po sw.
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Trojici plápolali kosfiiné ewaiiír. Wsclinšli. W
IJiiR' II J. F. Neiiiiiiunia. 178H, '

., arcliii w 8.

h) Uadost Syona MairlodsKi-lio c\v. z iiawrá-

cciilio z boží a Urtilo Li-op. II. sirmikmii kra-

jinským slwrzené pi-dralié iiiilosli sob a bra-

tím swým rasu rozvlaženi wyswtiíowaná dne

1. Máje' 1791, w 8. 1'/^ archu.

c) Knížeka pro í-eleJ kesranskau. W Prešp.

w 12. l*.j archu (w. Tab. Toe. IV. 35.)

202. Nábožný zwuíný hlas pi poswéccní

Pezinskeho chrámu ald. 1783 od MICHALA
SE.MIAXA >v Presp. u S. Webera (cf. kázaní :

Prwoliny 1783.)

203. Duchowní zrcadlo ženského pohlawí z

piseni SNvaf. pedslawene, do nhož se manželky

i panny nahldati mají. W Prešpurku u Si-

mona Pel. Webera, w 8. bez r. (1783?) str. 21.

Jsau prikladiiwé z písma s. wybraiiých |)íkla(l-

ných žen. Prwni Ewa , poslední Loida a uníka
weršeni 12.<i<)žnvni.

2(H. Písn pi mši swal podle nowého po-

ádku. W Praze, 1784 w 8.

20"). Normální zpwy , lílanie a niodlilby,

kterak ony w Praze pi tomto nowin naízení

ku konáni služeb božích k wšeobecné poteb
pedepsané byly. W Praze u Jana Ferdin. z

Schonfeldu 1784.
(Jest wlastn ást knihy: Rozdlení hodin pro

služby Boží.)

200. Piseíi k nejswljší obti nowozákonné,

jakž pi nowe'in spoádáni služel) božích k wše-

obecumu užiwáni pedepsána jest. W Brn
Swobodským písmem skrze J. Siedlera. faklora

1784, w 8. sir. 16,

207. Píse no>vá k nejsw. Marii P. Swalo-

liorské w 8. b. r. a m.

Zaíná: Pozdrawena bnJ .Maria.

208. Poádek, podle' kteréhož se prwní služby

boží církwe eské ewangel. \\ Praze I. P. 1784,

Hne i). Máje w jejím modlitebním tlom wyko-
náwaly. W Praze u J. T. Ilíichenbcííera w 8.

(1784) lístii 8. (wlastn písn duchowní.)

209. Recept boží proti krátkosti žiwola skrze

nowau probu polwrzený na dlauhém tr)ližto ží-

wol W. Uoz. P. Juliauy Plallhowé ald. kte-

rýžto . . Mcršown wyjádil M.VTK.J STLEK
ald. ew. Puluzské cirk. kaz. W B. Byslici u

J. J. Tumlera we 4. 3 archy a 3 listy. Na
konci jest píse duchowní.

110. Písn k weejné a k saukromné po-
božnosti. Prwní shromáždní. Ranní, weerní,
ke mši a ke kázaní (bez m. a r.j str. 32, w
8. Zdá se 1784, w kterémž roce též nmecké
piiwodni wyšly w Praze.

211. Kancionál aneb žalmy a písn du-
chovní, podlé Lipského wylištný. W Pra/.e

1784.

212. WÁCSLAWA STAClIA aj Písn

kí-esfanské pro Slabeckau osadu, k wcejuým a

domácným si. božím. W Praze u Rosenmiille-

rowských ddicií. 1785 w 8.

h) Nábožné písn pro katolického mšfana a

sedláka k weejným a domácím službám božím.

1791. W Olom. w 8.

c) Píse na slawnost tla Kristowého ald.

W Olomauci, 1799 w 8. str. 135.

213. Pobožné písn do domu niodlilby a ii-

stej obtí , k služb božskej pispíisobené. W
Prešpurku u Fr. Au. Patzko, 1785 w 8. str. 14.

214. Pawia Tešhika písn nábožné. Wiz \v

knize: Kesfanské modlitby (1786).

215. Nábožné písn, které \v nmeckém ja-

zyku složil C. F. Ge/lerf , nkdy w Akademii

Lipské uitel, pro jejich pak užitenost w slo-

weninu uwedl a k ním nkteré nowé pipojil

SAMUEL CERMAXSKV ald. W Prešpurku

1787 w 8. u F. A. Patzko sir. 160.

216. Písn duchowní, obsahující písniky

ranní pi každodenních inech, weerní, k obti

mši sw. ald. podlé nmeckého kancionálu od

T. F. (Tom. Fryaje") knze stawu Petínského.

W Olom. w 8. 1788 w oekonom. patriotické

Impressí.

217. Kancionál k užiwáni w církwích bratr-

ských. W Berlín 1789 w 8.

218. Plesání duše kestanské, aneb malý

runí kancionál. W Byslici, 1790 w 8.

219. Kniha žalmu a zpwu od WALENTY
1790.

220. Malý kancionalík. W Šfáwnici 1790,

polom w Byslici 1806 w 8. W nm jest

26 písní JÁXA STRAKY (>v. Tablíc. Poc.

m. 76).

221. Sedmero písní ducbowních od J. DI-

TKICIIA. W Praze 1794.

222. Nowá kniha zpwú kestanských, s pi-

pojeným ádem ewangel. cirkwí A. W. w krá-

lowslwí eském sepsaná a wydaná od STEP.
LESKY. W Praze 1796 w 8. sir. 348 mimo

rcjst. a ád ewang. 70 str.

W lom kane. nejwírc z 15oriínskélio kíinr. prc-

iožonýrh, draliný poet pak i slarých, oprawených
písní se nalézá (w Tal). l*oe. IV. f)9). Druhé pís-

nmi a niodiilbamí rozmnožené wvdáni w Praze u

Boh. Iláze 1813 w 8.

223. Radostné prozpwowání na skále spa-

sení od cirk. ewangel. >v Skalici w den po-

swcení chrámu od MART. LAUCEKA. W
Skalici 1797.

224. Auplná kniha ducbowních písní kato-

lických k wzdlání a roznícení weejné a do-

mácí pobožnosti obsahující rozliné písn ranní

a weerní na každý den — pi wšech skutcích

denních . . k wecjným službám božím atd. a

modlitby katolicki^ z písma sw. wylažené, od

TOMÁŠE FRVr.V.IE. W Brn 1801 w 8.
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1803, po teli pod jménem Katolický kancionál

atd. 1805, 1808. Po páté 1815, 1822. Po

sedmé r. 1830. [Posudek w asop. kat. duch.

1831, III a IV.] Pak 1835 u Gastla.

225. J. J. RYBY a) Saudný den. Orato-

rium , od niio též w hudbu uwcdeno. Hkp.

1801.

b) Oktáw neb osmidenní pobožnost k sw,

Janu Nepomuckcmu atd. složil a w melodie

uwedl atd. 1803. W Praze w 8. sir. 85.

(Hudba w rkp.)

c) Swatohorský kur t. osm chwalozpwu k

nejd. králown Marii Pann. W Praze 1804.

w 8. u Bob. Ilaase, sir. 55. (Hudba w rkp.)

d) Pohební písn. W Pr. 1805. w 8. Po

druhé u Jos. Fellerlowé z W. 1822 w 8. sir.

76 a rejst.

e) Adwenlní píse od W. K. W. P. pro

Rožmitálský chrámní kíir wydaná. W Praze

1811 u B. Hlíze 1 arch we 4. (Hudba w rkp.)

226. DAN. BARÁNÍIIO (f 1802) zpwy
pwodni i peložené, w rkp.

227. DAN. BOCKO obmýšleje nowý kan-

cionál ^vydati , mnohé duchowní písn w rkp.

zanechal (\v. Tab. Poe. III. 80).

228. Weselá nábožnost z rozšíeného pi
králi našem titulu císaského spojená s wcse-

lau nábožnosti pi obnOTvení památky posw-
cení chrámu božího doswdowaná od Siona

3Iagoldského ew. \\ nedli 23 po sw. Troj.

1804 w 8. sir. 8. (píse?) w. Tab. Poe. IV. 34.

229. Te Deum Laudamus to jest: Chwály

Boží za píinau J. Jasnosti c. k. Františka II.

ddiným Bakauským cisarstwím zwelebení. W
církwi ew. A. W. Skalické 1804 7 Bíjna

zpíwané. W Uherské Skalici u Fr. Škarnicla

w 8. y„ archu.

230. Kur angelský aneb nábožné písn k

nejswljší swálosti ollání. Wyt. w Olomauci

u A. A. Škarnicla av S. b. r. (Boek).

231. Kancionál, aneb písn nowé hislorické

na dni swátecní pes celý rok. W Praze 1805
we 4.

232. M. HAMAI.JARA o) Pašijowé wer-
šiky. W Prešpurku 1805.

b) Dw nábožné písn k wzdlawatelnéniu

weejnému clení hislorie utrpení Pán neb Pa-

šie atd. W Prešpurku 1806 w 8. (arch).

^ c) Obmýšlel wydati kancionál. >V nm od Sam.
Ceranského 13 wtšíin dílem z nm. peložených
písní (w Tab. Poe. IV. 20).

233. Pi poátku nowého roku, dle Denisa;

od B. DLABACE, w Hlasateli 111.3. (1806).

234. Píse k sw. Josefu, od JANA SAU-
KUPA. Tištná w Mladé Bolcslawi (1810?)

235. Píse pi mši swalé od GALLAŠE.
W Brn.

236. J. B. ZlEGLERA a) Píse pi mši

swalé, w Hradci Král.

b) Píse postní ku kížowé cest, 1817.

c) Píse církewní panffe linffua.

Peložena jest také od Dom. Kinského, F"r. No-
wolného z Luze a nejinenowaného.

237. Zpwowé pohební, které z nm. na

esko wyložil FR. DOSTAL. W Brn 1817

w 8. listu 10.

238. JOS. MIR. KRÁLE: iMollilba Pán
w píse uwedená. W Praze 1817 w 8.

239. Katechismus w píse uwedený mládeži

k naueni a dosplým k rozjímání, podlé dílu

prwníbo knihy ke clení w školách triw. w
c. k. zemích. W Brn w 8.

240. Písn nkteré k sw. Janu Nepomu-

ckému (po rznu wydané) od F. Starka.

241. FR. RAYMANXA a) Píse ke cti

a chwále sw. Maí Magdaleny, 1819 w 8. W
Hradci Král. 4 listy, b) Píse ke cti a chwále

sw. Jana Neponuickébo složená, w Praze 1819

w 8. 4 listy.

242. Kristus skrze swé umuení oslawen.

Zpw o utrpení Pán we 4 hlasich se zbory

(chory) s auplnau budbau, kterau složil Aiiffust

Benjt, zcešlil dle hudby WOJT. SEDLÁEK.
W Plzni 1820 w 8. str. 33 (nm. a esky).

243. J. JAWORNICKÉHO Pobožnost ko-

stelní pro mládež školní, pozsláwající w zp-
wícb , w as adwenlní , wánoní, postní, wcli-

konocní, swatodušni ,
pi mši za nirtwé, na

slawnost Panny Marie a sw. J. Nep, W Praze

u Bohm. Ilaase, 1821 w 8.

244. PULÍNY N. Weršowé k pohební

poclinosti Samueli Pulinowi, W Budilowanech

1822 w 8. [Exemp. u P. MiUnera.]

245. Pohební písn, které sepsal J. Ulrich,

knz cirk. w Chrasti 1 824 w Hrad. Kr. [s hudbau].

246. TOMÁŠ PROCHÁZKA a) Ti písn

duchowní. W Tšín 1824 w 8. 6) Chwála

boží a swalých jeho, aneb písn duchowní.

Dle uwedení církwe katolické. W Tšín 1824

w 8. (Boek) idcm?

247. JOS. HOLÁSEK a^ Sedm slow Pána

našeho J. Kr. w sedm mrawných písní uwedl

a zwlášl k postní pobožnosti zídil ald., w
Hradci Kr. 1828 w 8. sir. 30 a 2 s rylinau.

b^ Písn ke mši swalé. W Praze a Hr. Kr.

u Pospíšila 1 83 1 w 12.

248. J. K. CILMELENSKÝ Aloysia Klára

píse ke mši sw. , peložena z nm. , w Praze

u Sommra 1828, sir. 10 a notní píloha. Wy-
tišlna AV as. kat. duch. 1828 W. 289.

249. Modlitba aac zpwu na den památky

stoletého Jubileum kanonizaci saa-. Jana Neponui-

ckébo. 8. erwna 1829 av 8. sir. 16. av Praze

u J. H. Pospíšila.
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2.")0. Píse pii požcliiiúní po mši s\v. w 8.

w Pnize 1S28, iircih. lisk.

251. WOJT. 1'UOrilÁZKA. Píso pi mši

s\v, >v 8.. w Priize 1827 ii Fetlfrlowc.

252. PKUX.^TEIN JOS. Pisoíi normální ke

mši [Gulliiš w dojiisii oil 22 Dubna 1S33J.

253. W. A. SWOIÍODA. Písn cirketoni

a) Tliomy elansklio o posledním soudu, Dies

irae. as. 3Ius. 1827 II. 80. b) Jak. Benc-

dlli Tuderliuskolio o poiirdání swlem ib. 1827
lil. 84. c) Tclioi o MaUe boží l)oIoslné, Sla-

bat Jlaltr. 1827, IV. 95. d) Píseii pi mši

sw. w 8., w Praze \\ Šolowské impr. 1827
list 6.

254. Nábožné árie k wýroí-ním slawnosloin

a pamálkám s melodiemi, ve 4. sir. 34, w B.

Bystici u Zuzany Stefany 1829,

255. .lií Opoenský. Písné nábožné k roz-

liíným piložilostem pro kesfany e\v. helw.

wyznání. Wyd. II. w 8. sir. 24. W Litomyšli

u Turecka, 1832.

25G. Pisne pi mši swalé ; íi) ^.Twfirce mocný
nebes zem." b) ..Zde w skraušenosli padáme.'-

c) ,.Zainá se obél prawá." d) „Bože ped
Twan wclebností." e) „K sw. Janu Nep." f)
.Uctní sw. Jana." (j) „Hhiži swatý, bobu wr-
ný-^ >v 8. w Praze u Pospíšila [každá zwlášf].

257. Ducbowuí písn k službám božím se-

brané a wydaiié, \v Praze r. 1835 w 8. sir. 64.

258. M. ESTERGALY, kesfanský ná-
božný zpwník, 1835 w 8. [w, kalend. Fe-
jerpat. 1835].

259. AL.:.JELEX. Jlodlilba osadník Sw.
Dušskýcb ped nejswétjší oblí mše swalé w
den slawné inslellací dsl. p. Frant. Karla Her-
mana, faráe u sw. Ducha, w Praze C6 Ledna
1835) we 4. píd arcbii, lisk J. H. Pospíšila.

2G0. EM. HEIIBEK. Píseii s djepisným
dwodem k oslawe sw. Prokopa, w Praze

1836 w 8. sir. 16.

261. JOS. WLA.ST. KAMARYT. eské
národní ducbowní písné. Sebrané od atd. Dii I.

w Praze a Hr. Kr. 1831 w 12. sir. XXIV a

156. Díl II. 1832 str. 168. [Mnohé z nich

wý tené].

262. Nábožné písné kalolickýcb kesfanu,
jidí k weejuým službám božím, lak i k domácí
pobožnosti^z rozliných spis sebrané od knze
J. R[užiky] w 8. str. 47, >v Praze tisk. Kal.

Jeábkowé, 1836.
[Posudek, w^as. p. Kí.l. duch. 1«35,';703].

263. .IA\ Wl.rKK. Píscírke mši sw. za
zi;suulé w pánu I)ratr.slwa sw. Hašlalského w 8.
str. 8. w Praze u Tom. Tábora b. r. (1837).

264. FK.JERPATAKY.^;Huuí kancionalik
domowni i pocestný. Jádro písní duchownícb,
w Lewoí, 1836.

265. .JAKUn SR^K. Národní Otenáš
císai rakauskému Ferd. I králi eskému V. Bá-
se od atd. w 8. '/., arch. w Praze u J. 11.

Pospíš. 1836.

266. Starowký zpw o umuení p. našeho
J. K. z dáwního rkp. pro swau prostotu a mi-
lost (s pipojeným starým nái)wem a pidaným
hlasem warhanným) poprwé na swtlo daný
od JANA WL('KA atd. w 8. 1 arch, w
Praze u J. Spurného, 1837.

[Posud, od V. Zahradníka w as. thcol. 1837].

267. Piseh duchowní k warhanám složená

od .JOS. HOLÁSKA, far. w Blansku na Mo-
raw, w Praze 1838 u Spurného.

268. Ewangelický funebral , aneb: Sbírka

písní nábožných starých, znowu oprawených a

mnohých nowých k pohebm kesanm ew.

atd. w Báské Bystici, 1838, tiskem Filipa

Macholda str. 348 w 12.

[Péí Karla Kuziiianyho. AViz Kwty, 1838 píl.

str. 24.]

269. Kancionál, ili sbírka církewních i do-

mácích po celý rok takni w každé osad
užíwaných písní; sebraná od Jos. Jlirowíla

I»0I10RELÉII0, kaplana Turnowského, w Pr.

1842 u J. Spurného.

[Posudek w Now. Kwlfi 1842 str. 5]. w 8. str.

456. [500 písní , s modiilhanii k zpowcdi a pi-
jímání].

270. Staroeské i nowjší nábožné písn,

^vyaté z Rže Siónské, modlitební knihy, od

EUfiEX. K. TUPF:H0, w Praze 1844 nákl.

Wilíma Šfastného sir. 60 w 12.

271. Zpwy duchowní k warhanám-, dílem

také s použitím jiných nástroj hudebných pro

swálení slawnosti. Wydané od spolenosti

pátel hudby duchowní w echách. Swaz. 1—1.

w Praze, 1838.

272. Nejobyejnjší písn pro náboznau mlá-

dež, jak k ^veejným službám božím, tak i k

domácí poteb. II. rozmn. wydání , w Praze

1838 wel. 12. 1 arch. Arcib. tisk.

273. SUŠIL FRANT. Hymny církewní,

pewedl a -wyložil atd. w Brn 1846 u Fr.

Wimmcra (F. Gastla) wel. 12. str. IV a 210
regist.

274. Duchowní poklad aneb sbírka ducho-

wnícb písní, w Ratiboi u A. W. Fridricha.

275. W asopisech.

a) \V limmanilnslech : Anton. Marka
;

prosba k

bohu ; píse za aurodu F. 67 — 72. Fr. Tomsy :

Ranní wzdechniití k bohu F. 72. Jana Jandy k

tworri. n. 87.

h) as. Miis. 1827 II. 80. Píse o posi. saudu.

[Dies irae] III. 64. Bl. Jak. Benedclli Tudcntinského

zpw o pídirdání swloni. IV. 9.'), o Malce i)()ží bo-

lestné [Slahal| od W. Swohody 182Í) III. 3 zlomky

z Icíjendy o sw. Janu IVe|». od téiiož.

c) híly I '^38, 80. Na kíži makowicc wži
chrámu |)áii Tachlowického ozdobující, od Rokosa :

1838, 38. Láska k bohu, od K. Tupého. Kowá
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píse ke mši sw. 1845 sir. 190. Báh K. I). Viliam",

1839, 149.

(1) as. pro kat. duch. 1828, 4GI. Wciebná pro-
zetedlnosl hoží, od Kaiiiarytíi. 821. BiiJ wiiic Iwá,

od Clakowsk. 1829, 12;"). Karozerií sw. Jana IVep.

od AV. Swobody. 129. Slawiiý hod božího tla,

od Holáska. 46G. Ote ná.^, od haniaryla, 014. Fi-

seií postní k pann iMaiii bolestné, od J. iúiniaryta.

1830. 284. Píse o lásce, od Waeka. 610. \\zý-
wání boha pi wstan|)eiií do l)oho.slowí, od téhož,

1832. 123. Postní píse. Láska k p. .Ježíši. Tau-
žeiií po láji, od .1. haniaryta. 420. 1833. 94. A\ -
neek nwilý w zahrad Dawidow, od Haisa. Zpw
|)astýiský ke dni 3 Bezna 1833, od AVinaiekého.
29."!. Ifymnodia. od Kaniaryta. 615. Píse sw. Ka-
zimíra. Omni die, pel. od W. Swobody. 1834, 1.

Zpw k slawnému pijetí dnciiowní spráwy, od J.

Iv. M. p. p. Ondeje Aloysia areib. Praž. od Sedláka.
644. Bczženstwí, od Chmelenského. 1835, 1. Žele

wérnýeh Cechfi po w pánu zesnuléni eis. a kr.

Franliškowi. 123. Dies irae, od \\ inaického, 126.

Ka nedli kwtnau : Gloria, laus , honor etc. od

Kinského. 188.- 636. Dnchowní písn IIL 1. Hlasy

národu eského J. C. M. Ferdinandu I. II. 313.

Fátum ijoc. Jesu. 1836, 334—338. Hymny církewní

w nedli prowodní, na den wstaupení pán. Swa-
todnšní, od AAinaického. \\. 384. Elegie pi prw-
DÍm nawštíwení hrobu Sedlákowa, od J. Marka.

I. 98. >A íra Kristowa , od W. Rennerta. III. 1,

Hlasy duchowenstwa pi korunowání J. 31. C. Ferd,

V a Marie Anny. IV. 803. Ka smrt V. Zahradníka

od AV. Rennerta. 1837. I. 117 — 120. Hymny z

breviáe, pel. AVinaický. II. 303. Swoboda, duše

od téhož. 1838. Píse j)opelení str. 113, od Wi-
naického. Neznaboh, od Pieka, 286. Bh a pí-
roda, od téhož, 659.— 1839. Zkáza Sodomy a Go-
niorrhy, 9. K jmenowinám p. t. Nowáka, arcib.

Záderského , 135. Písn, 198. SIowo štdrosti,

355. — 1840. Bh, 141. Duch kesfanstwa .Prawý
pokoj duše, 525. Wýraz radosti nad zpwy J. W.
Frant. Karla. Nesmrtelnost, 744.— 1842. Powolání
básníka. Hymna. Do''rý otec. Nejwtší rozkoš.

Ctnost. Káboženstwí. Myšlenka. Praha. Králow.
chrám sw. Wíta. Píroda. Clowk. Prawda. IVe-

pítel. Pítel. Chrám sw. Wíta w dálí, od Pícka.

1842. Služby knžské od Dobicera, tamže str. 317.

Chrám sw. Wíta od Jablonského, 1843 str. 133.

Odpuštní, od Dauchy 340. Kde domow míij, od
Uronka, 521. AVánoní báse, od Šindeláe, ftloc-

nost modlitby od Koppa Tom. W.—• 1844. Dobrý
pastý, 126. Pautník, 127. Wzýwání boha, 1374.
Sw. Wácslaw, 539. Welcbnost boží, 750. Modlitba
pwowa, 752. 1845.— Otázka z Gr. od Wiiraick.
152. Doba weerní, od Tiehowského, 154. Žiwot
pwc&w. Nocni píse pautníka. Mate od Pícka,
387— 9. Modlitba duch. ped prací. Chwalozpw.
Podpora ctnosti, od 31. Beránka, 555 — 6.

e) Pítel mládeíe 1829 II. Píse kající žáku k
sw. zpowdi pistupujících. 1831 II. Píse na
wzkí'ení pán. III. 68. Zpw školních žáku k
jmeninám duchowního pastýe. IV. 108. Píse cír-

kewní |Dies irae|. 1827 I. 96. Ranní wzdechnulí
k bohu, 99. Dítky u jesliek. 101. Píse ped a

po školním cwicní. 104. Píse ped cwiením w
náboženslwí. 105. Píse po kesanském cwiení.

f) I{o:.l. Praz: 1831. 96. Píse kající za od-
wrácení rány, od Karla Horského.^ 1833. 50. Zlomky
z Dawidowých žalmu, o I W. A. Pohana.

P) S w t s k c.

a) We sbírkách.

270. Básn w ei wázané, od WACSL.
TIIAMA. Sebráni prwni, w Praze u Rosen-
miillerowýcli ddic , za J. Beránka , faktora,

1785 w 8. Drnlie' sehrání u Jana Ferd. z

Scliónfeldu, 1785 w 8. Podrdhé spolu 1812
sir. 182 u J. Ferd. z Schonfeldu.
Každé sebrání na ti ástky rozdleno, z nichž

prwní ob.salinje werše z knih starších wybrané (z
Kadlínského, Komenského a j.), druhý od wyda-
watele složené a peložené (z Gleima, Weisse aj.)
tetí od jiných 1 1 pomocníku.

277. Kowí eslí zpwowé pro krásné po-
hlawí ženské od WAC8L. KRAMERIUSA,
1788 1 arch w 8. (z Ilallera a j.)

278. Sebrání básní a zpw od J. PUCIT-
MAYEllA w 8. w Praze I. dd, 1795 str. 150,
II. 1797 str. 176, III. Nowé básn ald. 1798
sir. I(i8, IV. 1802 str. 128, V. 1814 str. 156.
Tmito básnmi nowá epocha w básnictwí po-

ala. 3Iimo wydawatele wíce mén zde zásluhu
mlo pes tidceti básníw. Jsau pak nejwíce ly-
rické , ódy, písn, elegie , listy básnické, sonety,
epigrammy rozprawné, jako balady, ásti z wtších
epických dl, bajky atd. Básn atd. w^dané od
Wojt Nejedlého. Díl I. Fialky, w 12. str. 158. W
Praze tiskem .1. H. Pospíšila. 1833. Díl VI. Chrám
Gnidský. S pipojením aJ básní Jos, Raulenkrance.
bj básní Jana Nejedlého str. 196, tamž 1836. [Díl

I. obsahuje žiwot Pnchnnrw od W. Sedláka atd.]

279. Wlastenšlí zpwowé JAXA JXEJE-
DLÉHO, 1800 (z nm. Meinerta).

280. 31za ze slowenských hor, od JIÍHO
PALKOWIE. We Wacow 1801 w 8.

str. 104.

281. WÁCSL. STACHA a) Starý wer-
šowec pro rozumnan kralocliwíli, wydaiiý od
Karla Thánia, nakladeni J. Diesbacha. W Praze,

1805. b) Diwný auíinek potcha. Má wzbu-
zená chuf k zpwu a obrana slaroceske'ho wer-
šowstwí proti nowým nczákladným nápadm.
Pídawek k nowé Kožíškowé grammalice. Rkp.

str. 473 w Jliiseum.

282. BOHU«LAWA TABLICE a) SIo-

wenští weršowci w 12. I. swazok, 1805, w
Uherské Skalici u Fr. Škarnicla sir. 48 a 128,

totiž sors Pilaikiana již 1805 tištná, a tuto

piwflená. II. swazek we Wacow, 1809,
u Ant. Gotliba sir. 144.

Obsahuje werše eskoslowensky psané starších
slowenských (w Pannonii) básníku ze XVII a Wlil
století, a sice Šlp. Pilaíka. Jana Ondieje Demi-
ana. Jana Chriistiny. Jana Sabowa (sedláka) Ani-
Doležala, a neznámého (piíhody Janošíka Surowce)
a tak wlší ástka do pedešlého oddlení náleži.

h) Poezie. We Wacow ii Ant. Gotliba w 8.

I. díl 180(5 sir. LXXX a 128. H. 1807 str.

LXXX a 112. III. 1809 sir. 212 mimo pedml.
a rejstr. IV. 1812 sir. LXXX a 128.
Pi každém dílu pedcházejí žiwoty starých slo-
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wcnskýih wrršowrfi, a sem tam i ástky z jich

spisu, s wfliixilu pilnosti wjhranó a poádiu; se-

psané. Toesic jsaii ililem puwotlni , diloiii pitln-

iené. >V prwniiii ililii liiulba, oil Zdražilka na n-
klcró písn piiilána.

c) Anglické Múzy w íeskoslowenském odwn,

>v Biidin >v univ. tiskárno, 1S31 wl 8. sir.

103.
|()bsah: Ak-x. Top zkauska o tlowíku ; Jir.

lunla Lilllftuna básnej.

d) Boileaux (nespreaux). Unu-ni básnické z

franc. peložil ald. lamže 1832 w 8, sir. 43.

283. F. z Collin wálené zpéwy pro eské

zem obránce (pel.) od J.WA XKP. f<TK-

1»Á\KA, w Praze u Frant. Jeábka, 1809 ^v 8.

284. iMuza morawská w palero oddleních

obsahující duchowní, mrawní, polní, wcskoob-

canské a starowlasleuské, hanácké písn atd.

Složené od .JOS. HEUM. GALLA^SE, >vy-

daná od Tomáše Friíaje , w Brn 1813 w 8.

sir. 456, mimo regislik atd. Dii druhý, ob-

sahující parabole a paramylhie str. 150, 1825,

w llolomauci u Škarnicla.

285. Tatranská niiiza s lyrau slowanskan (od

JOS. PAWl-A iAKARÍKA). W Lewoii 1814

u Jos. Maiera knihllaíilele, w 8. sir. 80.

28(5. Písn eských bojownikfi, od M. Silo-

rada RVTRCKV, w Praze 1815 w 8. (1 arch).

287. WÁCSL. HANKY a) Dwanáctero

písní. W Praze, malý píní 4. s obrázkem 1.

dil 1815 6 lislii, (jedna z tch 12 jest od

M. PATRCKY) II. dil 18 10, též 12 písní.

Po druhé s nápisem: Ilankowy písn, druhé

rozmnožené wydání, svvazeek I. w Praze 1819

»• 12. str. 60. Tetí wyd. w Praze n Pospíš.

1831 w 24. sir. 132. Ctwrlé rozmnož, wy-

dáni, 1841 w 12. str. 144.

b) Prostonárodní srbská múza do Oech pe-

vedená od W. Hanky. ástka I. w Praze 1817

u Jos. Felterlowé ald. w 12. str. 34.

c) eské historické zpwy. Bohmische hist.

Gesánge, od Wácsl. Hanky. W Praze 1826

w 8. N. I. sir. 75. >. II. lislíi 15.

Obsah : Wácslaw a Halislaw, od W. .Swobody.

DralioMiíry propadem' od téhož a pel. od Machárka.

>V(ijt(liu\v náwrat též od Svyob. a pel. od llanNy.

Oldich a Božena, od 1'. J. .Šafaíka, pel. do nm.
cd Swobody.

d) Krakowiaky, aneb písn národní polské

s pipojeným puwodním textem atd. \s 16. sir.

114. W Praze arcib. tisk. 1834(5).
|Po.s. w as. mus. 1834, 445. Odp. 452 a Kwly

1ft35, 9).

288. Písn (eské a nmecké) pro mládež

šk.lni, od J. JAWORMCKKIIO, 1817. W
Praze w 8. str. 4 1.

289. Hlas lyry eské, od FR. IIOIIUM.

STÉPMKY w 12. W Praze I. dil u Bo-

hm. Háze, 1817 sir. 300. II. dil w arcibi-

skupské knihtisk. 1823 sir. 353.

290. vSER. IIXEWKOWSKEIIO o) básn
drobné, w Praze 1 820 \v 12. u J. Fellerlowé

sir. 216. b) ISowé básn drobné, m Praze,

1841 wel. 12. sir. 156.

291. Básn J. KOLLÁRA, w Praze >v 8.

1821 sir. 88. Druhé wydáni pod jménem:

Sláwy Dcera >ve 3 zpwích od Kollára, w Bu-

díne 1824 >v 12. 7 archw, wlasln jen znlky

rozmnožené na 150. [Pos. od Celak. w mus.

Oas. 1831 I. 39.] Po tetí: Shhvy dcera, ly-

ricko-epická báse w 5 zpwích. Iplné wy-

dáni w 8. arclifl 20 7,>, >v ^^'^^\ » Tratlnera i

Karolyho, 1832. K tomu: Wýklad ili pímtky
a 'wyswlliwky ku Sláwy Dcee. S obrazy a

mappau a s pidawkem drobnjších básní roz-

liného obsaliu wel. 8. sir. 530, tamže 1832.

Po lwrlé w Budíne. 1845. Dil I. 622 znlek

II. díl 58 stránek. Bez wys\\lleni. W Kncy-

klop. pod artik. bohéme pel. od Poláka, Jaii-

ského. Wiz Kwly, 1838 pil. 32, 33 1S39.
Peloženy jsau nkteré znlky do nminy (od

prof. >Venziíía) nkteré do angliiny, polštiny, ru-

.šliny ;
jedna do Iraniny.

292. NNesna, i básn prwotinnéFR. TRXKY,
w Hradci Král. 1821 w 8. str. 55.

293. Básn JANA HERZOGA, w Praze

1822 w 12.

294. FR. LAD. ELAKOWSKÉIIO a)

Smíšené básn, w Praze u J. Fetlerlowé z

Wildenbrunu, 1822 w 12. sir. 108. II. rozmn.

wyd. tamž 1830 w 8. str. 163.

6) Slowanské národní písn, sebrané, w Pr.

u J. Fetlerlowé z NVild. 1822 w 8. str. 232.

II. díl tamže 1825 str. 224. lU. díl 1827 tamž

str. 231.

c) Lilewské národní písn. Z pfiwodního ja-

zyka, dle sebrání Dr. L. J. Bhesy pel. w Pr^ze

1827 w 12. sir. 132. Pipojeno: Potok Mi-

cliajlo Iwanowi ,
powst staroruská str. 12.

[W. Pautník, 1826 1. 103 — 7.

rf) Ohlas písní ruských. W Praze 1829 i-

Pospíšila w 8. str. 95. [Pos. od F. Palackého

mus. as. 1830 I. 108].

e) Ohlas písní eských. W Praze are. tisk.

1840 w 8. str. 106. [Pos. Kw. now. 1841 14.]

f) Húže stolislá. Báse a prawda. W Praze

1840 u synu B. Háze w 12. str. 100.

g) Sbírka básní P. el. wydaná nákl. Mus.

esk. 1847.

295. Smíšené básn Jos. Wlast. KAM.A-
RÝTA w Praze 1822 u J. Fellerl. z ^^ ild.

w 12. str. 120.

296. Slowenské werše. Wydal JAN C.\P-

LOVVIt', w Pešti 1822, wylištné u Jana Tom.

Tratlnera z Pelrdza w 8. sir. 104 (w slo-

wáckém náeí).

297. Krasoeník, aneb sbírka k deklamací

od «1jM. K. MACHÁKA, >v Praze w 8.
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u Jos. Fellerl. z Wild. 1823 sir. 392. Obsa-

huje iiinolié ped tím nelišliie biisii, jak od

samého wydawalele, tak od jiných, a nkteré

pkné píewody z Golhe, Collina ald. II. dil

taniž.

298. Malikosti w ei wázané. Sbírka ná-

pisiiw, drobnstek, wtipnýcli nápadu atd. o které

se pokusil SYCHRA, w Hradci Král. 1823

^\ 12. str. 81.

299. Pisné swlské lidu slowanského w
Ubích. Sebrané a wydané od Pawia Jos. 8.\-

FAÍIÍKA, Jana Blahoslawa a jiných (Koilára).

Swazek lni, w Pešti písmem a nákl. J. Tom.

Traltnera z Petróze , 1823 av 12. str. 150.

Piedmluwa ctni hodná. II. díl 1827 sir. XXX
a 1()8.

300. JOS. CIIMELENSKÉIIO cr) Básn,

w Hradci Král. písmem a nákladem J. F. Po-

spíšila, 1823 w 12. sir. 21G.

6) Kytka, dar umní zpé«u na r. 1836.

Swil Dr[ Jos. Chm. w 16. (str 118 a 2 bez

znám.) W Praze arcib. tisk. nákl. W. Spinky.

Na r. 1837 ^str. 120. Na r. 1838 str. 116.

Skládali: Cclakowský, Chnielcnský, Kamenický,

Picek, iŠoliaj, AVinaiický, Touiíek, Hanka, Machá-
ek. J. Marek, Trojan. Posudek w Kwét. 1838

piíl. 12.

301. Básn JANA JINDR. MARKA. W
Praze 1823 w 12. str. 123. Pak: Romance,

ballady a legendy, písn a jiné drobné básn,

zábawných spisÍMV Jana z Hwezdy díl I. a II.

w Praze 1843 w 12. str. 110 a 106.

302. Okus w básnní eském, od Karla Su-

dimira SNAIDRA. Sbírka prwní , w Hradci

Král. u Pospíšila, 1823 w 8. str. 149. Sbírka

druhá tamže, 1830 str. 166.

Objímá také báse od Zofie Jandowé : „Jan za

chrla dán." Monatsch. d. vat. Mus. 1828 Miirz S. 187.

303. Kwtenky kwélnému a ilému stáí

obtowané od TOMÁŠE KUBELKY, knížecí

arcibiskupské impressí faktora. Nápwy notami

Avysazené a piložené. W Praze u Jos. Fetter-

lowé z Wiidenbrunu, 1823 \v 12. str. 192.

304. Básn JAXA KOCíÁNA. W Praze

Av arcibisk. knihtiskárn, 1824 w 12.

305. Bžinky aneb spisky drobné pro dítky

od Swob. D. TRNKY. W Hradci Králowé,

1824 w 12. str. 35 (nejwíce lyrického ob-
sahu).

306. Hyacinthy, od J. RAP. WLADYKA'.
Nákladem J. Pospíšila, \v Hradci Kr. 1825 w
12. sir. 76 (eština zpolwoená).

307. WÁCSL. KIJCPERA. t)ekIamo-

wánky ii Posp.

308. Ossianowy básn, dle anglického Jos.

Macphersona pewedcné JOSEEEJNI IIOLMA-
NEM, w 16. str. 276, >v Praze u Jos. Fet-

terl. 1827. [W Paulniku 1826 II. 15. Karthon

(zpw Ossianinv) z angl. od elakowskéiio.]

309. FR. AL. ROKOS. Básn w 16. str.

192, w Praze u Jos. Fellerl. 1827.

310. SAMUEL (iODRA. Múzy dcera we
Irech z[»\vich, w 8. str. 160, w Prešpurku u

K. C. Snížka 1829.

311. M. A. PIBIL. Národní písn obsahu

romantického, w 12. sir. 60, w Hradci Kr. u

Pospíšila 1830. [Wlastní práce autoroAva].

312. lialioni. Kralochwilné písn pro mlá-

dež. [Kal. Fejerp. 1831].

313. Hlasy wlaslencQ ke dni 1 Bezna 1S32
na památku 40Ieléiio slawnéiio panowání J. 31. C.

Františka 1. Nákl. Museum u syn B. Háze 1832
we 4 str. 34.

Ob.sahnje 12 básní od Celak., Chmelens., Malélio,

Štpánka, Macháka, Toinsy, Winaického, Storrha.
Langera, por. Cas. nnis. 1832. 477.

314. IR. JAR. KAMEMCKÉHO (}Yacka)

a) Písn >v národním eském duchu , w Praze

1833 w 12. str. XII a 108. 6) Sw. Wác-
slaw. Dwanáclero znlek (z asop. kat. duch.)

w Praze 1844. c) Lilie a rže, 1846, \v 8.

str. XC znlky.

315. FR. SUSIIv a) Mora\vské národní

písn, w Brn 1835 u J. G. Trasslera, w 8.

str. 128 a 94 nápwy w kamenotisku.

b) Sbírka nowá, s 288 nápwy, w Bii
1840 u wdowy Rud. Rohrera w 8. str. 214.

316. \V. xkJEDLÝ. Básn. Díl prwní w
12. str. 192, w Praze n J. Hos. Pospíšila 1833.

Díl druhý str. 171 tamž 1833. ^Pos. w Kw-
tech 1835, 377 od Sabinského.)

317. Narodnie zpiewanky ili pisne swtské
Slowáku w Uhrách jak pospolitého lidu tak i

wyšších staw, sebrané od mnohých, w poá-
dek uwedené, wyswtleními opatené a wydané

od JANA KOLLARA. Wydání hojn rozmno-

žené i prwé dwa tištné swazeky w sob ob-

sahující. \V Budíne w univers, tisk. Díl prwní

1834. we welk. 8. str. 454. Díl II. 1835.

str. 566 (w náeích slowenských).

318. Hlasy wlaslenc pi radostném witáiií

J. C. 31. Ferd. I. a 3Iarie Anny, w Praze dne

4 íjna 1835. Od esk. 3Iuseum , we 4. str.

31 a 3 bez r. w Praze tiskem syn B. Háze

1835.
Od 12 básníku: Celak., Climolonsk., Malý, Št-

pánek, .Macháek, Tduisa. AVinaic, Slorch, Langer,
Swoboda A> ., Kiicpera, Hanka.

319. Hlasy wrných Cech k J. C. M. Ferd. I.

a Jlarian w Rijnu 1835, w Praze we 4. listu

16, s nm. pelož, od Siky.

Básnili: AVinarícký, hnielenský,^ Sedláek, .Marek
(Jind), Hanka, Macháek. Z Casop. pro k. d.

wxatti.

320. Hlasy duchowenstwa k J. M. C. Fer-

dinandowi I a Marii .\nn pi slawnosti koru-

nowání. we 4. str. 18, w Praze 1836. 7 a

12 Zái. Obtuje >>". 31. Pšina, konowník atd.
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Sklndíttclt^ : >V. ProclKizka, Jind. Marok, Smotaiin,

Šindelá, '^tidc, AN inaiický , Hawjlka . Kr. >Vack,

llolásik a Kliuil. Tiž uyl. w a>. p. kal. diirli.

1836, lil.

;}2I. M.VTAl\^ KI..VCEL. Lyrické hasne,

w Brn u Hiid. Holirora, \\c\. 8. str. 96. Dii

druhý tamž IS37. sir. 96. [Úwaha Wíel. 1836

str. 165.1

322. WENC. HAB. Smíšoiié hasne, w
Praze u J. H. Pospíšila 1836 >v 12. sir. 94.

323. Plody zhorii uteiicii ieíi eskoslowan-

ské Prešpurského, w Prešp. tiskem Landerera

1836 >v H. sir. 15 1 (werše i prosa.)

324. Pána Boliuslawa llasisteiuskeho z Loh-

kowic \vk a spisy wyhraue. Od K. WINA-
ÍIICKÉUO, >v Praze 1836, w 8. str. XLVilI

a 232. (Obsahuje iisly, básn piel. z lal. Po-

sudek od Celak. >v Oas. mus. 1836, 219 •

—

223).

325. Deklamowánky a pisn od FR. RUBES^E.

w Praze, swazeiek I. 1837, w 18. str. 54.

Swaz. II. 1838. sir. 51. IIL 1839. sir. 72.

IV. 1839. str. 54. Druhé wyd. sw. L 1841.

326. lllasowé duciiowcnshva k slawnému

dosednuti na stolec arcihisk. J. K. M. Aloysia

Josefa swob, p. Schrenka z Nocingu w den 4

List. 1838, wel. 8. str. XXV.
Psali: Tiipij. J. Mnich, Pohon. Siinifinri, F. Wa-

ceh, >í«/c, M. 1'airluirshij, J. Tulia, Jos. Ilohiseh.

327. Heíi, písn a básn k swcení óOlelého

milosliwého léta církwc ew. slow. Pešlansko-

Budinské, u Traltnera, 1838.

Kei jsau od Kollára a J. Melcera; básn od

Jfikuboíriic. Kuzinaiiijho. Ilozu^ ChahiUjihi). Jano-

vice , Straky, žáku Prešpurských. (lUvty 1838,

píl. str. 15.)

328. Jitenka ili wýbornjší práce uenc
cesko-slowanských A. W. Lewocských, w Le-

woíi 1840 u J. ^^erlhnuillera w 8. sir. V.

a 120.

329. Ohlasy od SUnvomila F. KORENA-
TÉHO, w Prešpurku 1840, str. 15 w 16.

(Dw básn mrawokárné.)

330. Básn od JANA «L. TOMÍCKA, w
Praze u Spurného 1840. mal. 8. sir. 17G.

331. Básn AUGUSTA IIORISLAVVA
.SKlI/rETÝHO, w Prešpurku u K. Wijranda,

1810, mal. 8. sir. 79 (Posud. Now. Kw.

1810. 71).

332. JOS. JUXGMANNA sebrané spisy

weršem a prosau. Náki. mus. 1841, w 8. sir.

397. (Nowo-ieské bib. Mus. . I.)

3r<3. Dásn BOLESI.. JABLONSKÉHO
(Tiijiéhn). \\ Praze u Spurnéiio 1841 wel. 12.

str. 190. (Pos. KMél. now. 1841, 45. W^Ia-

stim. 1841, I. 297 od .Nebesk. II. wyd. roznin.

1846. sir. 353.)

334. Básn KARL.V SABINY, w Praze

1841, w 12. str. 96 u synu B. Iláze. (Pos.

Kwt. now. 1841. 5. od Nelieskclio.)

335. Zlaté zápisy. Památka wdínosti na

obnoweni a okrášleni Karlowa Týna, na dosta-

weni Beraunského mostu, na doslaweni a zwe-
lebení pcdnisti Karlina, na doslaweni etzo-
wého mostu Pražského , silnice Wyšehradské,

Cholkowých sadu a pemnohých jiných ozdob

a ústaw weejných w milé naši wlasli wzni-

klýcli, uinna dne 4 List. 1841 od c. k. me-
siánských ozbrojených zborii Pražských. W Praze

are. tisk. we 4. 10
'/^ arch. s rytinau. (Por.

Kwt. Now. 1812. str. 32.)

33(i. Bedicha Šillera básn lyrické. Pelo-

žil a wydal JAi\ PURKVN, we Wralislawi

u Ferd. Ilirla, 1841. Díl I. sir. XIY a 208.

Díl II. XII a 192. (Pos od Nebeského w Kwt.
now. 21.)

337. JANA HOLÉHO básn, widané od

spolku milownikow tíi a literaturi slowenskéy

we šliroch swazkoch. Sw. I. wel. 8. str. 261

w Budíne 1841, obsahuje selanky , rozliné

básn, žalozpMy, písn (ody). Sw. II. 1841,

sir. 257 epické: Swato|)luka a Cyrillometo-

diadu. Sw. III. 1842, sír. 400. Sláw (epické),

žiwotopís sw. Cyr. a Mel. Bájoslowi pohan-

ských Slowákow. Wyswllení. Katolický zpw-
ník. Sw. IV. 1842, str. 414. Nowý kwilek.

Prosodia. Básn peložené Yirg. selanky 10.

Theokrit. jedna (IX). lliady zp. I. Dw be-

roidy Ovid. Tyrleowy písn; 17 od Horac.

Yirg-. Aeneida. (Nejlepší dílo ze školy Berno-

lákowy.)

338. Pomnnky na r, 1841, u syn B. Háze

w 16. [Sbírka to básniek od 20 skladaleluw

ku poct wlastenek.] Na r. 1842 — 1846 dílem

u Pospíšila, dílem u Iláze.

339. Písn národní w echách. Sebral Kar.

Jar. Erben. S nápwy. Sw. \. w Praze 1842

u Po.spíšila w 8. str. 208. Sw. IL 1843 str.

228. Sw. III. 1845 sir. 270. [Pos. Kwt.
now. 1841, 93 od Nebesk.]

340. eské besedy. W Praze u J, Pospíšila

1842 sir. XXXIV a 176 w 8. | Obsahují werše

i prosu, nejwíce ke leni a deklamowání. Spi-

sowalelé jsau : K. Erben, B. Jablonský, J. Lí-

man, K. Mácha, Maria K. N. Slowanka, W.
Nebeský, Wladislawa B. Boj Píchl, Wl. Pl-

zeský, Fr. Rieger, F. Bubeš, K. Slorch, J.

Tyl, J. S. Tomíek, E. J. Wocel. [Por. Kwt.

Now. 1842, 341.

341. Karel Winiirivhý a) Kytka, dárek ma-

lým fclenáum. W Praze n J. Spurnéiio, 1842

w \'2. str. 74. Druhá Kytka, w arcib. tisk.

1845 str. 80. [Obsah: hajky, pisn, modlitby

(weršem), pohádky ald. pro dítky]. Pos. Now.

Kw. 1812 sir. 93 a 1845 str. 239. od Dr.
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Staka, b) Warito a lyra, básn a písn, w Pr.

1843 u syn R. Hiíze wcl. IG. sir. 80 [\vý-

teí-né libozwukem a nietrikati].

342. Adolf Jos. Wlelí, Konwaliiika, básn,

v>- Jiín 1842 u F. J. Kaslránka w 12. sir.

145 a reg.

343. W. Jar. Picek. ásn, w Praxe 1843
u synii R. Háze w 12. str. 108. [Posud. Now.
Kw. 1842 sir. 86.]

344. Ludwík Zeli. ásn, \v Pešti u Tratt-

nera-KaroIyho, 1842 sir. 82 w 8.

345. VIAX\ FURCII. ásn. Sw. I. w
Holonuuici u AI. Skarnicla, 1843 wel. 16. str,

94. Sw. II. tamž, 1844 str. 101. [Úwaba w
as. nuis. 1844 sir. 611 a' Kwt. 1844 str.

40, od Nebesk.].

346. Drabotin Maria baron VILLANI. Zá-

bawné spisy. Swaz. I. Lyra a me. W Praze

u Jar. Pospíšila, 1844 wel. 16. str. 158.

[Úwaha w Kwl. 1844 str. 272].

b) Spisy tbož. Prvvní díl. W Praze arcib.

tisk. 1846 wel. 8. sir. 216.

347. KAREL ŠTUR. Ozwna Tatry, zpwy
a powsli. W Prešpnrkn u Ant. Smida , 1844

wel. 16. str. 135.

348. WÁCSLAW ŠTULC. Pomnnky na

cestácb žiwota. W Praze 1845 arcib. tisk.

str. 101.

349. Spisy KARLA HYNKA MÁCHY.
Dii L ásn díl \. W Praze arcib. tisk. 1845

wel. 16. sir. CVIII (žiwot jebo) a 20.

350. Jabdky ze slowanskýcb lesu, sebral

Dr. J. P. Jordán ald. W Lipsku 1845 w 12.

str. 166 [od M. Kl.].

351. S. K. MACHÁEK. Drobné básn
od atd. W Praze 1846 tisk. arcib. sir. 219

w 8.

352. JOS. BURGERSTEIN. Deklaniowánky

a písn. W Praze 1846 u J. Pospíšila w 18.

stran 58.

353. SIGFRID KAPPER: eské listy. W
Praze 1846, nákl. Calveskébo knihkupectwi str.

120 w 12.

354. W. JAROMÍR PICEK : Písn, w Pr.

1847 w 12. str. 85 u J. Pospíšila.

b) Po rznu,

a) Lyrické.
355. Ziwota i smrti požehnaná pamálka, kteraii

uroz. nkdy a pobožné manželce niatron Katein
Potocké (f 1778) manžel její.. Pawel í-rainko . .

w/.bnziije. (VV Prcžow) w 8. str. 171 w ale-

xandrinských werších (w. Tab. Poe. IV. 26). ^

356. Štpána Lesky a) k swadbc Ondeje Skul-

tetiho, když si pannu Mar. Uuzmowu zasniibowal

r. 1781. Též k swadb Jana Wiskydonskélio s

Mar. Magd. Rayerowau i-. 1785. Oiiojí av Prc-

šptirku tlaené w. Tab. Poe. IV. 61. h) Jiskra lásky,

kterauž w srdci swém ml j)Octiwý wdowec Karel

VVojtchowský, sansed Nowostrážnický, když sob
poct. pannu Dorotu Jiskrowu . . zwolil 17 Ledna
1797, w Preip.

357. \N'cseiost rolí boží Hybské pod rakauským
skiwánkem. Zpw pi píležitosti wydané od cis.

Jos. II tolerancí 1. p. 1781, složený od Au^. fío-

leíala. Tištn w Slow. Werš. 1809, w II. dílu str.

92 — 100.

358. Swadební sndauwy t. j. wnoAvání statku

jak od panny ncwsty tak od pana ženicha, pro
špás na swtlo wydané. W Jind. Hradci u Uil-

gartnera w 8. 1782 (báse).
359. ANácsl. Sleicha aj INro pro eskau litera-

turu milowníkum básní oblowáno , od Podblow-
ského, 1782.

^ b) Swálek eského jazyka na den prowozowání
Stefanowého Odbhlce w Pražském wlaslenském
diwadle, dne 20 Ledna 1785. (A"a koncij : í)bé-
towali \V. S-h (Šlach) K(are[) a \V(ácsIaw) T(hám)
w 8. dwa listy. Poíná : Plesej Praho atd.

c) Píse pro eský národ k wítání a koruno-
wání Leop. H, (1791).

d) Na opewatelkyni Klopstocka od^ pekladatele
Messiáše (esky a nm.), 1801.

360. Bokm. J. Dlabáte a) Philoboga zpw ke
cti nejswtjšího otce Pia VI na slawný jeho pí-
chod do Wídn k cis. Jos. IL W Praze u Jos. Em.
Diesbacha, 1782 we 4. str. 9.

b) Zpw VVlaslimila na obywatele Milewské, 1782
(w. Charwáta e o starosti).

c) Na didíaz wdnosti a lásky welebnému a

uenému muži P. Gcriakowi Pausowi, 1782 w 8.

Jest to pání k nowénui roku str. 4.

d) Obtowání témuž r. 1783, od dd. Rosen-
nuillerowých.

e) P. Hemanowi Kotterowskému, str. 4. 1783
w 8.

f) Zpw ke ctí swých pátel Karla a Wácslawa
Tháma, 1784 w 8. str. 8. u J. Ferd. z Šenieldu.

g) Taužící mysliweek po hrdlice. (W. Wácsl.
Tháma básn, 1785).

h) Damon o swé Kloí. AV Praze a Kutné Hoe,
1789 w 8. (w. nowí eští zpw, Kramer.).

i) Zpw pi korunowání Leop. U, 1791. AV Pr.

uJ. F. Šenfelda w 8. str. 8.

k) Zpw na W. Railolara za celých 50 let rych-
táe Nebušického, w Praze 1793 we 4. sir. 8.

1) Wítání wlaslenské P. Dobrowského z cesty

šwedské atd. 1793 w 8. str. 10. (Wiz Now. Kramer.)
m) Píse pi slawném dosazení na faru Plaskau

p. Frant. Stohra, 1801. W Praze we 4. str. 4.

n) Pamálka šastného narození p. Xaw. Twrdého
gubern. raddy, 1810.

361. Když pátelé naši Petrus, Ríbbay, Munchart,

Smidaj, Hossu, Gázy z Jeny do Uher se nawraco-
wali, toto jim požehnání dáwali krajané. >V Jen
u Jana Krist. Slraussa, 1782 w 8. '/^ archu, (sap-

phickým weršem),
362. Libé nabízení k radostnému plesání Praž-

ských obywalclu dne 9. Srpna 1784 pi zaátku
sjednocení prw rozdílných lyr mst. W Praze w
8. dwa líslky. (Zaíná: Posko Praho! Pražské
hory poskakujte ! ald.

363. Pewná nadje blahoslawené nesmrtedlnosti,

w kteréžto se wys. uený a d. cti hod. p. Pawel
"abri církwe ew. Artikuláské Necpalské si. b. kaz.

se slawnýni patronslwím , jak léto církwe tak i z

celého widku (okolí) Turanského. ano se wšemi
milými pálely atd pi swém z loholo žiwota od-
cházení skrze ONDEJE PLACIIÝHO rozluuje, 1785
4 Záí. W. R. Ryslii u .1. Tundera 1 .irch we 4.

(pohební werše).
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364. KB. JA.\A WANVÁKA aX rpííinný wccjný

wdk NM-riiéiiiii a iipíimiimii L\'(lio\>i l""r. Fausti-

iiowi Frm liii/.lvowi ii wydáwiini ii'sk>rh kiili la-

kiiw prariijirinui \vc -J. 1786.

h) \MasU"iiské wžlmzowiiní k wdriiéimi ocká-

\v;'tiii l.eop. 11 knile itána našeho. ^^ IVazc w 8.

''"• ... n •

c) Dwi-e .< ni/.<)\\>iii wt-ncni 7X wix OwtMuc

na oiínky k J. M. Frantiikowi a Marii Trrezii králi

a králown toské 12 Srpna 1792. >V Trazc u J.

(íoltfr. halwe (pi korunowací cis. Frant. 1) we 4.

arili 1.

d) Sediské wíláiií J. C. h. M. Františka toho

imt-na drnh-ho c. Kiin. a jména prwniho krále cc-

íkilio. AV I'raze u J. T. ll.n lu-nhi-rír. w S. 1792.

e) Králko pozor(j>VánI zLostné a ncpra^Vé \VáL-

kl nároDV FranCiaVzsktlio na rltMl sLožcné (1794)

(w. fiir Btihinen von Búliniun ?>. .\lilh. S. 94).

f) (íaude ct laetaio. (;l)hard()\vi atd.

q) Zpw kwcrkii hnlnohorskyrh. 1803.

360. ANT. JOS. Zl.MV a) Znamení wlaslenské

>vdnosli na den prowozowáni eské hry na Fraž-

ském Kowoni.stském diwadle 8 Cerwen. 1786 lol.

1 list. Ohitowal wiaslenec Ant Jus. Zima. l'o-

iiiá : Slvš (."hazone. slawný wudce atd.

i) >Vdeinost a radost wlastencn z pi-ilomnosli J.

C. M. \ve wlastním nejuy.š.ii milostí obdairnyc li c-
sU\(h heren Nowonislském diwadle r. 1786 19

Záí fol. 1 list. Zaíálek: Již slunie plné jasno-

sti atd.

c) ÍVa den prowozowáni eské pwodní hry

Bietislawa a Jitky atd. 1'oíná : ,,\\. dennice dnes

wveliází ald. fol. 1 list.

366. AVÁCSL. MELEZl.MvA a) Dar nowého léta,

1787 wšcni ptinnm jazyka eského horlileliim p.p.

Thámnm . . w lastcnského diwadla . . hercni atd.

Ohétowal AVátsl. .Melezínek, emesla pernikáského

starší towaryš. Poíná : Weselme se wlastencowé

atd. fol. 1 list. b) Dar z lásky wšeni p. jazyka

eského prizniweúm .. hercm na diwadle w Fráze

na Koském trhu fol. 1 list. 1787.

367. >VOJ. KOÍARV a) Dik laskawému otci wlasti

Josefow i II, též jeho maudrosti chw ála. od powinné
wdnosti jednoho práw sprostého nehodného pod-

daného A\. K. w |)ísei'i uwedená r. 1787. A> Hoe
Kutné u Fr. \Vinc. Korce.

b) Téhož na Kanlány (kaplana) píse pohební.

c) Bolestná ciledlnost a lanení poddaných od

wrchnosti. IVa Horách Kuln. 1808.

d) Radostná citedlnost neb jiiwílání od podda-
ných swé wrclinosti. Tamž 1808.

e) Zrcadlo utrha dílem i ranhau. tamž 1812.

f) O žalái, jenž se nazýwá oistcem, lamž 1815.

368. »eršowní odpowd na otázku pro za asu
Josefa II. mnozí katolíci ewansr. náhoženstwí pi-
jímali. Od JANA BOGÁDI. Kup (w. Táhl. Foez.

IV. 3).

369. Píse o robote sediské. wytištená toho roku

( 17h9 . 1'rawí o sobe sám: Skladatel této písniky
byl jen lowíek maliký, nedaleko Sázawy. kudy
diwi plawají.^

370. Ilias echa zpíwajícího u hrobu Jos. II. W
Prnze u J. J. Dieshacha.1790.

371. K. IIIAMA a) Píse na smrt cis. Josefa 11,

1790. W Pri./c.

b) Podkowání za lauení Josefa od jednoho
starého wojáka ohtowané. Pel. w Praze u Diesb.
1790

372. Ilias Iruchliwélio echa nad smrtí císae
slawného Josefa II, spolu s kšaftem jeho. Složil
íi w zpw uwedl Františ. (iOLSERT. far. Choniu-
ti(ký, 17 'JO.

373. ANT. BEllNOL.VK.V: loto nialúké písmo

naša panowí Ant. Fandly med <Io jeho wlaslních

ruk odc\^zdal. \V Hale" 1790 (slowácká liáši?)

374. (.'hwalo/.péw k piciuxlu cis. Leopolda II

ke korunowání na král. eské, které-ž se dne 6

Záí 1791 roku welini slawn ilržeti bude. A\ Pr.

w 8. (JAN KALINA mšfiin Strakonický).

375. W ilání, eské koruny, kteráž dne 6 Srpna

r. 1791 do Cech z ciziny zase piwezena byla.

Pednesené od weškerého národu eského w 8.

376. I pírnné mínní žáku llradišlskvch pi nn-

wštíwen^ školy atd. od JANA ILÚKA," 1792 w 8.

y, archu.
"377. Truchlení echa nad smrtí Leop. II, 1792.

AV Praze w 8. 4 listy.

378. Truchliwý zpéw nad smrtí Lud. XVI. AV

Praze 1793 w 8.

379. JANA RrLÍKA a) Plesání nad uwedením
professora jazyka cského, 1793 w 8.

b) AVénec pocty Jos. Vv. Kosteleckého, když ."iO

lelan památku swého knzslwí swtil, we 4. lisl 6.

c) .Na (len uwcilení král. prof. eské literatury

p. Jana Nejedlého na nitclskau stolici w slawné

uené Pražské iiiiiversí (universit) I. p. 1801 u

Fr. Jeábka we 4. 2 listy.

d) AVIastenské plesání a díku inní atd. 1793.

380. Píse ke dni narození cis. Frant. II, 1794

zpíwaná w arcib. alumnatu, od AV. NEJEDLÉHO.
AV Praze u Diesbacha.

381. J. HOŠKA a) Chwalozpw k 50. lete pa-

mátce poswcení na knzstwí A\ ácsl. Jiskry 1795.

b) Chwalozpw ku poctiwosti p. Em. Dawida,
Sepmistra na Horách Kulensk. 1801.

382. Jos. Raiíleiihrance (t) Zpw ke cti Frant.

II poínající: Zachowejž nám bože krále atd. pel.
z nm. .Aleinerta, 1796.

b) Radostné citedlnosti poddaných Peických,
1800.

c) Zpw plesajících Cechu o slawnosti pokoje,

1814 w 8. AV Praze str. 8.

383. Frant. Tontsij a) Píse lidu podlé ei rek-

tora wysokých škol, složená od Fr. Nmeka atd.

peložená, we 4. (1796) 2 listy.

bj Karolín Klamowé Galašowé hrabnce, 1798
we 4. 2 listy.

cj Terezii . Alžbt a Apollonii hrab. AA ratisla-

wownám z Alilrowic, 1798 we 4.

dj Leopoldin knžn z Fiirstenberku 10 Dubna
1798 we 4. 2 listy.

ej Aloysii dcei hrab. Kr. Klama Galase atd. 1798
we 4.

f) Na památku Karla Jos. knížete z Fiirstenberku.

rozeného Ceclia a generála eského ald.. který byl

25 Bezna 1799 w bitw n Slokachu w Swabích
zabit.

g) Josefowi AVratislawowi z Aíitrowic, 1799 we
4. 2 listy.

h) K prospchu ei kr. wywýš. arcik. Karla,

1800 WC 4.

ij K zasnaubení Ludwíka Szechcnyi a Aloisie

Clam. Galašowé, 1801 we 4.

kj Plesání msta Turnowa. když Jeho bisk. M.

nejdstojnjší p. p. AVácsl. Leop. Chlumanský z

Pcstawik a Chluman atd. ráil duchowní wci w
mst Tnrnow pehlížet a swálosli bimowání udí-

lel, 7 Cerwence 1š03 we 1. 2 listy.

ÍJ Knížecí oswíceností Alžbt owdowlé knžn
w Fúrstenberku, rozené knžn z Tnrn a Taxis

13 Února 1804, we 4. dwa listy.

tnj Na den narození ncjmo< tijšílio a nejjasnj-

šího (íi. ím... Frant. II, w Praze 12 Fnora 1805

we 4. '
', archu.
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384. Prnccl Teslcík nkteré^ píležitné zpewy k.

p. k siKtlku D. P. Saimule Cerri;iiisktlio a Pawia
jaro.šilio atd. asonirn složil, \v. Tah. Poc. II. 79.

385. Fiftul. SíPobodif a) Píse dítek na den na-
rození J. C. K. M. Frant. II, zpíwaná pi škole sw.
Šlpána. W Praze 1797 w 8. 2 listy.

b) Píse žákíivv na den 251eté památky iiitel-

skélio auadu p. A\ ácsl. Lnniendy pi hlawní farní

škole sw. Jindicha od jeho býwalého žáka, 18U1
\ve 4. 2 listy.

c) Píse pánu p. Josefowi Wininirovvi wlasteiui

miléniu na dkaz wážnosli a šetrnosti, obtovvaná
19 Riez. 1802 \ve 4. dwu listy.

38(5. Jiskra lásky k swadh Kar. Wojtchowského,
sauseda ^o\vostrasni^•kho a panny Doroty Jiskro-

\vé, od L. we 4. bez místa, 1797 dvva listy.

387. CInvalozpw o wysoce díislojném pánu p.

Jann Rychlowském, kanowníku.a kazateli na hrad
Pražskem. W Praze 1798 w 8. dwa listy (j»l^ž

poznamenal Pele.) s 32^ehybami.
388. Hlas upímného echa ke wšem milým wla-

stenciim, (píse bojowná) od W.^eniiKtnna (1799),

w Praze w 8. '/j archu.

389. Cliwalozpéw na slawného reka Suwarowa,
r. ruského polního maršálka a udatné wojsko we
Ulaších, od M. Majobin. \\ Praze 1799 w 8.

390. Píse ke cti w. d. p. Josefa rytíe z Flo-

rentinu, od Anioiia, 1799.

391. Jana nejedlého a) Elesrie na Karla z Fiir-

sfenberku, který w bitwé u Štockachu zabit byl,

1799.

b) Wálený zpéw pro eský jtluk, 1800 pel.

2 nm. Meinerta. W Praze u Fr. Jeábka.
392. Na Wácsl. Koce a Johannu Klam-Galašowu,

1800 we 4.

393. Píse pro eský wojcnský wýbor (1800)
w 8. 2 Jisty.

^
(Wzhiiru, wzhftru eská zem atd.).

394. Dub ernohorský (ke cti knížete Swarcen-
berka oda) od Ant. Piichmaijera., 1800 we 4. Jest

také w sbírce jeho básní dílu 4tém.

395. Když d. c. h. a wýborn uený muž mlá-
denec pan Jonatan Lauek, dne 6 Sláje 1800 s

uroz. pannau Zuz. Josefy do stawu manželského
wstupowal atd. od Micli. Semtana. VV Uherské Ska-
lici we 4. Podobné swadební werše složil týž

Mích. Semian k satkm p. Štp. Lesky (w. Tab.

IV. 53).

396. Wálení píse eských wlastencuw. W Hr.

Králowé, 1800 u Alžbty Tybély w 8. '/^ archu

(nm. a esky). Poíná: Wzhru k zbroji! wla-
stenost (? !) wolá k nám atd.

397. Radostná obt na den jména urozené a wys.
wážené p. Johanny Jeábkowé, na dtikaz powin-
nowané wážnosti ode wšech w její díln se wy-
nacházejících audu, daná24iMáje 1802 we 4. 2. list.

398. Bohuši. Tablice a) Zpw pierydských mz
Skalickým Zuzanám. W Skalici 1802.

b) Dwa zpwy panu Dan. Krudymu, 1802.

c) Lidomil weršemi wj obražený. K oslawení
Instalací nejosw. a nejweleb. Alexandra knížete z

Rudna a Diwácké INowé wsi boží M. Ostihomského
arcibiskupa. Primase atd. J. K. Oswícenosti 1. p.

1820 1() Máje jménem Slowákíi Raského o<tolí s

hlubok.Mi i)oníženoslí obtowaný atd. \\ Stawnici

u Fr. Sulcera, 1820 fol. 2 archy.

(/) Radostné jubilaeum aneb padesátiletí kazatel-

ského auadu wzncšen d. c. hod. a wys. uen.
p. Pawla Šrámka, církwí ewaiig. A. \\. Liptow-

ských Staršího atd. od Slowaníi Raského okolí

dne 4 íláje slawené roku kterého: Tlské zpraWCe
noWI zase MDI CIRkWe loséll rozkošné s>VtLo

krásn MV swf zlWota (1823). W Báské Sfá-
wnici we 4. u Fr. J. Sulcera 3 listy.

399. W den dosazení J. Ditricha na uitelskau
stolici, od llurtítka.. iHOó.

400. Jak. Jan. llijbij a) Truchlozpw wrných
Rožmitalských osadníku pi pohbu dw. ct. h. w.

p. Kašpara' Zachara, 1803 w 8. % archu. (Hudba
w rkp.)

bj Vivat František II atd. na slawnost wyhlášení
ddiného císastwí 9 J'ros. 1804. Složil a w hudbu
uwedl atd. U Praze u Boh. llázc w 8. '/^ archu.
(Hudba w rkp.)

cj \Mnš k slaw. swátku J. K. O. knížete z Salm-
Salmu arcibiskupa Pr. Složen a w muziku uwoden.
VViVaze u Roh. Háze, 1805 w 8. '/, archu. (Hudba
w rkp.)

d) Plesání knížecí arcibiskupsko-Pražskéiio pan-
stwí Rožmilála na pcutšenau slawnost wšcobe-
cného pokoje. Složil a w hudbu uwedl. W Praze
1814 w 8. str. 30. (Obsah: Wlastenský cit w
prose, nápisy a kantáta, k níž hudba w rkp.)

401. Trpliwost jako nejjistjší prostedek proii
odpornostem a bídám zdejšího žiwcUa: u hrobu
wznešcného p. Pawla Ježowie atd. skrze J. Ko-
ciána

,
pi Sobotišfské církwí školního uitele

pedstawená dne 27 List. 1804 we 4. Pi spisu:
Poslední est dwojíctih. atd. W Prešp. 1805 we 4.

402. Na píjezd J. M. C. rakauského a krále e-
ského Františka I a J. JM. C. králowny eské Marie
Ludwiky do Prahy msíce Máje ISÍO. A> Praze
u Roh. Háze we 4. dwa listy.

403. ^Vítání nejjasnjšího císae rakauského a

krále eského Frant. I a nejj. císaowny... Marie
Ludwiky do Prahy msíce .Máje 1810. W Praze
u Rohm. Hase we 4. 2 listy.

404. Díku wzdání wys. uenému a wznešcuému
p. prof. Frant. Swobodowi od jeho žáku atd. 1811.

W Praze we 4. 2 listy.

405. K swátku p. Jana Nejedlého atd. 1811.
406. Edm. Chwalowského kantát aneb chwalo-

zpw pi slawném swcení kaple Mariánské nad
mstekem iMíškem (dne 5 Máje 1811). ^\ Praze
u Ant. Straširypky 1811 we 4. pl archu. (Jest pí-

se s notami).

407. Ant. Marka a) Radowání Libunské církwe.
když Jeho bisk. excellenci nejniilostiwjši p. p.

VVácsl. Leop. Chlumanský atd. ji nawštiwiti a w
ní bimowati ráil. 4 Cerwna 1812. W Praze u

Fr. Jeábka we 4. lyry listy.

b) K jmeninám J. bisk. M. wys. d. p. Jos. Frant.

Hurdálka, biskupa Litomického, dne 19 Bezna
1816 (w. Slowesnost str. 17).

cJ Uwítání J. M. wys. dust. p. Josefa Frant. Hur-
dálka, biskupa Litomického atd. do Libun 19

Cerwna 1819. AV Jiín tiskem Frant. Kastránka

we 4. 2 listy.

dj Píse k dosednutí na biskupskau stolici J. M.

B. Jos. Fr. Hurdálka dne 25 Února 1816. W Praze

impr. norm. we 4.

408. Jos. Kramáe Obt wdnosti na slawný
satek wys. uroz. pána p. Frant. W . Veila s wys.
urozcnau swobodnau .slenau Amalií z Tritee a

Deymu na Jeseným od wrných poddaných pnn-
stwí Semilského 25 orweuce 1812. Hudba od Ji.
Karáska, we 4. tyry listy (kantáta).

409. \A raucná píse k srdenému podkow áuí za

slawiié wílzstwí 31ního m. Bezna 1814 obdržené
a za hrdinské wzetí msta Paíže od |)ro swatý
pokoj spolené armády, od AI. Alex. Uhla c. k.

prof. we 4. 2 listy.

410. Jan Srmbera a) Slzo wdnosti AVácslawo-
wi Pešiuowi, 1814.

25 "
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h) IMesáiii snlcp wraucího k inslallaci W. Pšiny

iia liirii Iviiiíliiirskiiii.
, a , ^

411. Fi. li Wiirvrhij a) Cúowii »U\i\\i]n-ic\\(.ii!\.-\\H

k. *>liir(imi'!il>kilio akiiil. •rymnasiiim pi iistaiiowení

p. Kr. rclrie.. na (liislojni)st prat-trkta. 1S15

we 4. 2 lisly. b) Na smrt wys. iliisl. šlorliclnólio.

swob. pána "p. p. Jakuba z. >Viinniru. 13 Led. 1S22

nákladem ileclulnoniy.^lnýli \vlaslencuw. W Traze

lS'2"i n Atil. Strašil ypky we 4. \^ arclui.

412. >a |)ii.šti wys. iist. p. Jana Taelieeilio, ka-

nowníka l.itonii iickélio at<l. do Meel. (od Fr. UV-

tiiiiil.ii) \n-7. místa a roku.

413. Wdcil. Šuuliody a) AVilání now zasnaii-

henýli manželu: Jejich milostí pána p. Eupcnia

lira!)te z ernínu z liudenie a Tlierezie. rozené

hr:tl>nky z Hu/.e od jejieli eskjch poddaných oh-
towané 29 Kwlna, 1817 we 4. 2 listy.

U) Zpw k welehnému obrazu našeho welcslaw-

ného císae a krále Františka swycii wlastí otce

WNstawenému w i)okornau uclu mládeže <!:ymnasia

c. k. Malosiranskélio pi veejném lení klassu na

konci r. 1823. >V Praze u Jos. Fetterlowé z Uii-

denbrunu wc -1. 2 lisly. (též lat. a nm.) Jest

wiasln oil;i sapphická 16 strof.

414. Wiláni Jeho knížecí Milosti., p. >Vác»l. Leop.

knižele hlumanského arcib. Pražského ald. k iii-

luiací wei. JI. Beneše J. Pfeiirera praeni. ádu .

«.pHta LX, na Strahow 16 Vnora 1817 (od Ani.

Lišhy) we 4. listy 4.

415. Píse zpíwaná od Staroboleslnwské školní

ndádeže dne 22 .Máje 1817 u pítomnosti J. kníž.

()<wícen. W. Leop. arcib. Pražského. W Praze

1817 u J. Fetlcrl. z »ild. we 4. 2 listy (od Jos.

Jiinqmnnna).
416. Zpw ke cli wys. ueného a dstojného

pána Jos. Libosiawa Ziesjlera, ádného weejného
prof. ald. od Fr. Dobroinysla Trnky 1817. W Hr.

Hrál. we 4. lyry lisly.

417. irf/rs/.'//»/;i/"T^ Wdnost obywatehi Král.

Hradce. 1817 we 4. '/,.

i) li slawnosti J. O. p. AVácsl. Leop. arcibiskupa

Pražského, obtowáno od Jos. wdowv F^etterlowé,

1H19 we 4. listy 2. Též r. 1820, 1821, 1822, 1823, 1824.

c) Nejjasnjším Franliškowi a Karolín pi wslaii-

pení we wlastenské Museum 1824. >V Praze 4
'/^

archu.

d) K weleslawnému satku jasn osw. Rudolfa

knížete Kínského ze >Vchynic a Telowa s wys.

nroz. >Vilhelmínau hrabnkau z Koiloredo-Mansfeld.

VV Praze 12 Máje 1825 we 4. Písmem Sommcrow-
skún 2 lisly.

e) K slawnosti jmenin F. Koilnera 2 Dub. 1824.

418. Nesmrtedlná wdná ulastenská |)amálka

zwcnnélio.. p. 'NVácsl. M. Krameriusa ald. od /i*/-

dolfa hirrlia atd. W Prešp. písmeni Belnayho d-
dic. 1f^l7 w 8. sir. 24 (s žiwolopisem a knihami

nim w> danými).
419. >\ pamti pozstawená clnosl, aneb snintno-

z|)éw nad smrlí ctih. p. J. Pawia Skály, školního

direktora Strakonického, knze ádu mallezského,
od Jfinn Plánka, mistra truhláského, w Praze 1818
u Fellerl. z Wild. w 8. sir. 29. Jsaji dw elegie,

jedna od wydawatelc, druhá od Ji. Štpána uitele
w Strakou.

420. Píse zpíwaná od Zapské školní mládeže
r. 18J1, když.. w\s. uený a dusí. p. Fr. Obst-
rieer . . dkanslwí Hrandey.šké naslaupi! , od Fit.

I'n>cliri-Jnj, uitele Zapskélio. W Praze u Felterla
z \>ild. we 4.ji8ly 3.

421. Jiinri Sliprinkn a) Ke pi píležilosli pro-
wozené inohry Jaroslaw a Blažena w prospch
úslíiwu Pražskému k za(lio\\ átií náhle w nebez-

peenstwí upadlých lidi, 1818. ^V Praze u Fcllerla

z \\\h\. we 4. dwa lisly.

h) l'ilo\>é pi weicslawném zasuaubení Její Jas-

nosti Ludmily, knžny z Lobkowic wéxNodkyn
Baudnické a Jelio Oswícenosti Prospera LudwiUa.
wéwodv z Ahremberku, z Meppen a Bekliniihausen

26 Ledna 1819 we 4. 4 lisly. Též w Hlas. IV.

323 a w Slowesnosli tištno.

422. Fcjerpahiky. a) Pipomínání w Týdeníku
Palk. 1818 . 12." sir. 142. l>) Píse na Máj. w
kalend. Palk. 1819. c) W 'echo.sl. 1825. Laská

. 15. Na léto . 30. Odbírka od Terinky . 47.

Lauení s miienkau . 51.

423. Jos. Mil-, hrá/e a) Píse ke cli wys.

uroz. |). Bernarda Ledwinky šlechtice z Adler-

felsu c. k. gubern. raildy a krajského heitmana w
Král. Hradci we 4. listy 4.

h) ("ilowé radosti pi druhé zwlášlní slawnosti,

wlídnosli a lásky w Tebechovvicícli dne 10 — 12

nis. erwence, 1821. >V Praze 1821 u Boh. lláze

we 4., 1 '/^.

c) Žádost k nowému roku 1818 , ueným Ce-
chm m. Král. Hradce.

dj Píse ke cli Jana hrab. z Harrachu a Rolirau.

W Praze 18^20.

c) hwalozpw pi udlení zlatého menšího pe-

níze Pelrowi Frankowi. >V Brn 1821.

424. Wojl. Sedláka a) Na Plze atd. We AVídni

1818 w 8. sir. 39 (s wyswllcuím atd.)

h) Hymnus na J. C. K. wýsost neyasn. arcikní-

žete a p. Ferdinanda atd. w Jeho slawné |)ílomnosti

w Plzni 18 Cerwna 1824 '/, í>''li fol.

cj Piwílání Jeho E\. purkrabího p. hrál). Frant. ^
z Kolowrat a J. W. p. Kašp. Šternberka u píleži-

tosti nawštíwení škol eských na panstwí Plze-
ském 12 Ivwtna 1819.

dJ Hymnus na J. M. C. Alexandra I u píležitosti

slawné pítonuiosti. W Plzni 3 Ledna 1823.

425. V>ílání od Hrubo-Bezenských osadníku swélio

now. duch. jiastýe . . wel. p. J. Jos. Pawlíka fa-

át! ald. 1818 we 4. d\\a listy.

426. Zasuaubení Lindenkrona, 1818.

427. K jmeninám J. K. Osw. arcibiskupa AVácsl.

Leop. hlumanského, od Jos. Lindy., 1818.

428. Zpw ke cli wys. uroz. a wys. uen. p.

Jos. Krtiky rytíe z Jádnu atd. iditele juridi-

ckébo, oblowauý od posliichaw práw atd. 12

Srpna 1819. W Praze u Boh. lláze we 4. lisly 4

(jest kaniala od J. Hukala).
429. M. Šimákn a) Píse k slawnosti 501elých

prwotín knžských wel. p. Petra Prok. Frože atd.

W Praze we 4." 1819 1 arch.

h) Iwílání J. Excel. wys. uroz. p. Marie Anny
hrabnky z Klam-.Marlinic atd. na Smeno (1820)
we 4. >V Slaném u Jos. Jeábka 1 arch.

c) 1'wílání J. li. M. p. >\ácsl. Leopolda knížete

Chlumanského arcib. Pražského atd. do Tuchlo-

wie k udlowání sw. bimowání (1820) we 4. W
Slaném 1 arch.

d) Zpw k slawnosti satku j. w. u. p. Karla

hrab. z Klam-Martinic atd. s w. u. paní Karolinau

hrab. z yuiiforl atd. (1821). W Slaném we 4.

ti listy.

430. Píse pi dowezcní z AVídn na panstwí

Chlumecké mrtwého lla J. Oswíc. w. uroz, p.

Krisliny, rozené knžny z Lichlenšteínu, hrabnky
Kinské, zpíwaná w chrámu p. Hasošském, 6 Kwlna
1819 WC 4. W Hradci Král. u J. Pospíšila, arch.

431. Canlala zpíwaná od školní ndádeže dne 9

Híjna 1820 pi slawném poswcení školy nákladem

olianu kr. msta Nimburka nslanowcné , od Jos.

Dlííbnlciúú. \> Boleslawi písmem F.Jeáidwi we 4. ar.
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432. Zpew ke cti nejdustojnjšílio a wysore-
oswíceného knížcie Ak-xandra /. Hiidiirlio a Diwá-
cké Novvé-Wsi.. hlawní církvvc Ostrilutinské arci-

bíí^kiipa atd. k jelio w Oslihoiu 1S2() 1ti Máje
|)csla\vnt'mii . . iiwádiií. \\ Triiaw fol. 1 arch

(w. Krok IV. 10) od kiioze J. Ilolílio.

433. P. A. Simka <i) Rozinlauwáiií pa.styíiw kerf

nejdstojnjší a wysoce osw. kníže Alexander z

Rudného atd. k swéinu dustojenstwí píislupowal

16 M. 1820. W Trnawé u Jelínka Jana Krsf. fol.

5 list, zpíwal P. A. S.

h) Werše nejdstojnjšímu a wysoceosw. knížeti

Alexandrowi z Rudného atd. 16 Máje 1820. W Tr-

nawé fol. 7 listu, zpíwal P. A. S. (Simko).

c) Smutný zpcwohlas k chwále towaryšslwa Je-

žišowého od Michala Denis(a) jazykem latinským

složené r. 1800, wil ho ale na slowenský jazyk

peložil atd. W Trnaw 1824 w 8. dwa listy.

434. Dom. Kinskho a) AVítání jeho král. wywý-
šenosli pána p. Alberta, wéwody Sasso-Tšínského
atd. pi slawném jeho nastaupení panstwí Židli-

chowského od jeho poddaných Bluinských. W
Brn 1820 u Jana Trassiera we 4. '/^ archu.

/() AVítání cis. wywýšenosti arciknížete Karla a

J. Jas. Henriety manželky jeho, rozené knžny z

IVassowa, ziízené od >Yácsl. Pšiny duch. past. w
Bluin, 1823 we 4. 1 arch.

c) Wýjew úcty a radosti, když J. Excel. wys.
uroz. p. p. Ant. Fridr. hrab xMitrowský z Nemysle
.. panstwí Zidlichowské nawštíwil w Srpnu 1824

we 4. 1 arch u J. J. Trassiera.

435. Zpw srdce wdcného, který urozenému a

wys. wáženému wlastenci p. p. Emanuelowi Da-
widowi, mšfanostowi. . w král. krajském., mst
Plzni obtuje Jan Hostiwit Pospíšil. W Král. Ur.

1 Unora 1820 we 4. 3 listy.

436. Citowé eských posluchacíi pi jmeninách
WYsoce dfistojn. p. J. W. Sedláka atd. 23 Dubna
1820 fol. '/_, archu, (w Plzni).

^ 437. Zpw lidu Unhoštského zpiwaný 1820, 29
Cerwna, když dwojí ctihodný atd. p. Jos. Pauli

nejstarší duchowní ryt. ádu kižownického atd.

50letau památku knžstwí swého obnowowal. W
Praze u Jos. Fetleriowé z Wild. we 4. '/^ archu

1820.

4.38. Ohi;;-, lásky osadníkfi Unhoštských ke D. C.

II. P. J. Hynkowi Paulimu atd. pi 50leté památce
prwotin knžstwí jeho, 1820, od Jana Jniigmanua
atd. we 4. W Slanéni u Jos. Jeábka '/^ archu.

439. A. Wácsl. Žilka a) Citowé osadník Sme-
enských pi installací wel. a dust. p. Matje Si-

niáka atd. dkana. W Praze u Jos. Fetterlowé z

Wild. 1821 we 4. 1 arch. Do hudby uwedl Jos.

Lenioch. Jest kantáta malá.

/() Citowé osadník Slánských a Smeenských
pi obdržení welikého zlatého estného peníze, kte-

rýmž J. C. M. . . pana Mat. Simáka atd. dkana po-
ctil dne 28 íjna 1821. M Slaném we 4. 3 listy.

Do hudby uwedl Frant. Menši, far.

440. Elegie na Chliimu Mlikosrbském, kde w
pánu odpoíwá wys. urozená paní Kristina, roz. z

Lichtenšleinu, owdowlá hrabnka Kinská ze Wcliy-

nic a Tetowa atd. W Praze u J. Fctterl. z Wild.

1821 we 4. 1 Vi^ od Jos Libom. Kcrnera.

441. Hlas wdnosti wvs. wel. p Josefowi Ant.

Kohlerowi, bojowiuho ádu kiž. sreneralowi atd.

od poslucha llhé humaniletiií liidy Nowomstké
wnowán, složen od Winr. Ilólhiefjla , do zpwu
Mwedon od Fr. Wodrhanka. W Praze 1822 u Ant.

Straširypky we 4. arch.

442. K jmeninám p. Jos. Dittricha, od jeho po-

slucha. W Praze 1822 we 4.

443. \alhanaele PauUniho Weršowé k poslední

pohební poctiwosli swému p. otci, bez místa 1822.

444. Katince Kometowé pi prowozowání zp-
wohry: „Rodina šwevcarská" jazykem eským atd.

1823 "(sonet) w 8. lišty 2.

445. Hlas k slawné pítomnosti J. C. .M. Fran-

tiška I, J. M. C. Karoliny Augusty, též J. C. K. W.
Ferdinanda w hlawním mst Pražském. 1824. W
Praze u Boh. Háze we 4. od Jos. J. Patoky ''^

archu.

446. Památka slawného dne narození J. O. Alex.

Rudného z Rudna a Diwácké Nowéwsi kníá. a pri-

masa král. uherského arcibiskupa Ostihotnskéh«i

4 íjna 1824, slawená od jeho ctitel Slowáku.
W Budíne w král. univers, tiskárn 1824 fol. 2

listy (od J. Kolldra).

447. W. Waiíka a) Wnec od spolenosti wr-
ných pod<laných podán knížecím manželm J. O.

Av. u. p. Rudolfu knížeti Kinskému z Chinic a Tetta-

wy atd. s J. O. . . hrabnkau z Kolloredo-Mansfeldu

pi jejich píchodu na panstwí Zlonické, 182.'). W
Slaném we 4. 2 listy.

b) Zpw ke cti a slawnému uwítání nejw. . . p.

Frant. z Pauly Pištka.. biskupa Azolskho.. are.

Praž. Sufraffana.. u píležitosti wisitací.. we M cl-

waích 1825 we 4. w Praze u F. Jeábka 1 arch

(kantáta).

448. Wýlew cit pi piwítání k apoštolskému

konání jeho pedst. 31ilosti^p. Fr. Pištka. biskupa

atd. do Tachlowic dne 10 Cerwence 1825. W Pr.

u Jos. Fetterl. we 4. 1 arch. (Kantáta složená od

F. A. Rokosa. Hudba od Fr. Kauble).

449. Oda k jmeninám Ant. Worla, dkana w_ Li-

tomyšli atd. od wdných swenc. 13Ržna (Cer-

wna), w motto: z Lásky otCe pIgMI DJKV SaV-
bLasnaV, (1824). Prací J. L. Dauc-hy 1 arch.

450. Jos. Lib. Zieyler a) Píse národní na den

narození J. C. J. Frant. I 12 Února 1827, w Chru-

dimi u Kosiny, 1827.

/») Též C. K. Jasnosti Ferdinanda I dne 19 Dub.

1835, tamž 1835.

c) Radostní citowé Chrudimských, an Leopold

hrab z Stolberku za c. k. guber. raddu a kraj-

ského heitmana usfanowen byL W Chrudimi 1829.

451. Wýjew dwodné radosti w priští jeho bisk.

Excellenci wys. dst. a urozen, p. p. Aloisia Jos.

Krakowského z Kojowrat atd. pi udlení swálosti

bimowání dne 5 Cerwence 1828 uinný Wdcsla-

irem ISoirákcm, kooperatorem na winici pán Mla-

doowské. W Litomyšli u J. Turecka 1828 1 arch.

452. Ke jmeninám J. Kn. M. nejd. wys. ur. p. p.

Wácslawa Leopolda, arcib. Pražského atd. dne 28

Záí 1828 oblowáno od Josefy Fetterlowé we 4.

'/j arch.

453. Citowé spolenosti e.-ík. diwadla w den

jmenowin . . p. Jana N. Štpánka atd. dne 16 Kw.
1828. W Praze are. impr. we 4. '/, arch.

454 Propw na den umístní wys. dust. p. Woj-
tcha Procházky, faráe Swalowojtšského za ka-

nowníka estného na Wyšehrad atd. od jeho ka-

plan. W Praze 1829 u Jos. Feltcrl. we 4. '

^ arch.

455. Wýjew cit pi odchodu z Naeradce wys.

dst. p. p. Wácsl. Wil. Wáclawíka , now zw.--

leného kanownika kp. u sw. » íta atd. dne 4 Tu.

1829 od Jos. Hochmanna, kápl. Raudnického. W
Praze 1829 u J. S|)urného we 4. 1 arch.

456. Wácsl. Kroln:u<. K jmeninám Jos. hrab.

Wratislawa a Jos. hrab. z Dittrichšteinu. W Praze

1829 we 4.

457. Žertowný zpw o paní zim, jenž si le-

tošního roku 1830 w naší milé wlasli zahwizdala. Od
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Chlíid. Zimohiwn (fí. Kraiiierinsa ?) w 8. W Prazi-

J. .\e(). Jeiil>»k. 1H30.

45S. Flztíiské plesy w pcdwi-ír slawnosli na-

rození J. Majsl- • • Frant. i \v liiorn IS;!() od I'l-

Z.-iké slnd. mládeže ald. IMsens .Inhil-íesanij n

s;. w. od W. Sdhiíka. \V Plzni 1S30 ue 1. 1 areli.

459. Ilias eskýeh posinelianw bolioslowí k

jmcnowináni j. dst. p. Jana hornera atd. 16 Kw.
1830. Frarí J. Sclnveinera. >Vjtišt. u M. Zdaisy.
18.'Í0 WC 4. 1 arrh.

460. ()l)l ilíi radoslných. když nejdúst. atd. p.

Aloys Jos. Krakowský z Kolowrat . . Fražskýni k.

arcil)isku|)eni jinenowán bvl, od Josefy Fetlerlowé.
>V are. lisk. IS30 wc 4. '

, areh.

461. /v. Vxiligoiriv. hwalozpéw ke cti oswíc.

p. Josefa Belika. Itisknpa Spišského, w Lewoi ii

Werllunidlera. 1830 we 4. sir. 7.

462. K swátkn Maliorodélio, wys. wáž. p. p. Jana
llosl. ros|)í.<ila atd. od spolenosti knilitlaitelské.

W llradei Kr. dne 24 Ržena r. 1831 wo 4. 1 arch.

463. Cilowé wdných srdcí pí .slawnosli do-
sednuli na areil). stolicí J. K. M. nejd. p. .Moysia
Jos. hrakowskélio z Kolowrat dne 17 niil)na 1831,
obliije .\nt. Dworský, nišfan w St. ni. Pražském
we 4. '

. areli.

464. rísen k dosednutí na are. stol. J. K. M. p.
Alo>sia Krakowského atd. od Jos. Fetterlowó, 1831
we 4. V. arch.

463. itowé k si. jmeninám Hynka Sanra, hisk.

editele úslawu liliomndrckélio w Litomyšli atd. od
poslucha line 1 Února 1831. skrze Mir. Jos. Po-
Iwíelijlio. \\ Litomyšli u J. Turecka '/, arch.

466. Slowo k uwítání dwoj. p. Jos" Swobody,
far. Sniichowského od školní ndádeže pedneseno
dne 22 list. 1832. Složil \\. ^VIasák. W Praze
1832 u W. Špinky we 4. '

;, arch.

467. City pi radostném uwítání J. his. M. nejd.

p. Karla Bor. llania, z boží mil. biskupa Králowé-
Ilraderkého, projeweny posluchai bohoslowí. W
Hradel Kr. u J. IL Pospíšila, 1832 we 4. 1 arch.

468. Radostní blasowé wlas<enefi na den si. in-
stallací za kanowníka na hrad Pr. wcled. . . p. p.
Wáfslawa Pšiny, 29 erwence 1832. W Praze u
J. n. Pospíšila we 4. '/, arch.

46Í). Hlasy wlasleni "na památku 40letého pano-
wání J. M. . Frant. I fnákl. matic. es. , 1.)
w Praze 1732 we 4. sir. 34.

[Básnící: AVínaický, Chmelenský, elakowský.
Sír, Jnn»m., Hanka, Swoboda (W.) Langer, Kama-
ryt. Macháek, Marek (A.). Wacek, Sedláek. Sme-
tana. Klicpcra].

470. ilowé wdných srdcí pri si. weejném
poswcení zn bisk. Salalskéhu, nejd. p. Fr. tipp-
manna ald. 3 Bezna 1833, od Ani. Dworského.
>V kníz. are. tisk. we 4. '/^ arch.

471. Cilowé radostní a wdní pii uwítání J. bis.

M. . . p. Karla Hania ald. do farní osady \Vcliš>ké
dne 4 Ccrwcnce 1833. W Hradci Král." 18.33 u J.

H. Pospíš. we4. 1 arch. Skladatel Jrt/i J/ií7/e;-, kapl.
AVelišský.

472. K swátku drahocenné maleíi. W Praze dne
25 List. 1833, od wdnýcli dílek z Hradce Kra-
lowé rí>l. 1 sir.

473. City wdných dítek, zpewem pronesené
draho( .-nné malince dne 25 List. 1833 fol. 1 sir.

474. Welectné, hlahorodé |)aní p. Katein Po-
!!píšilowé, od Králohrad. spol. knihtlailelské. W
Hradci Kr. dne 25 List. 1833 fol. i sir. Též w r.

1834. NVdní cilowé ke dnu slawn. jmenowin ald.

475. l^ej.^rdenjší iiwílání J. C. M. Karoliny atd.
do Hradce Králowé. >V nejhlubší pokoe obtuje..

mšfanslwo . . W Hradci Králowé 1833 we 4. 1

arch u Pospíšila.

476. P-iwíláni J. M. C. Frant. I a Karoliny do
hlaw. m. král. eského od wrnvch mšfiinn atd.

1833. W I*raze u s. B. Háze we I. i arch.

477. Ku píchodu J. C )\. Frant. I a Karoliny do
mst IMaž. od wrných Cechu. W Praze 1833 u
synu B. Háze we 4. 1'/ arch. Od J. Jun<í., VV.

Hanky, K. Minaického, J. K. Chmelen.
478. AVitání Jeho Maj. Frant. I ald. na cest ped

Mladau Boleslawau od . . (ibywatelu z panstu í a

statku Bezeuského, Krnského. INímického , Sowi-
neckého . Skalského a Hronowského, dne 3 Záí
1833 '

^ arch we 4.

479. Oda wys. uenému muži, weleclnému pí-
teli ]K Paul. Jos. Safaíkowi.. k Cechfím do Prahy
odcházejícímu, od J. Kollára. W i'cšti 1833 u Trattn.

Karol. we 4. ", arch. |Po druhé w básních Koll.

1845],

48(), Kn jmcnowinám hlahorodé, wclectné. wys.
wážené paní p. Katein Pospíšilowé, oblowáno
od spolenosti knihtlailelské, w Hradci Kr. 25
List. 1834.

481. Cilowé wdnosli na den jmenowin .. . pána

p. Jana H. Pospíšila ald. podáwají uenci impressí,

w Praze 24 Cerwna 1834 fol. 1 sir.

482. K |)íjezdu Karla a Amalie knížat z F^iirslen-

berku do Podmokl. \V Praze 1834 we 4.

483. F. IK. KninpeUh. U hrobu nroz. p. Julia

Urbana, rytíe ze Swabenowa. \V Brn 1834 we 4.

484. W. Scdlfiick. Wž Plzeská w plamenu
bleskem stráwená dne 6 Února 1835 w 8. sir. 7,

w Praze u syníi B. Háze [nu). od Schícsslera].

\ákladem arcid. Jos. Lindaura ku prospchu ochra-

nowny dílek w Plzni.

485. Swadební hlas, radostník a ples, jimiž dwo-
jictih. a wys. ueného pana Jana Kollára atd. a

jeho blahor. a slech, cho Milhelminu Fridcriku

"Schmidt w Sasko-Winaech dne 22 Záí 1835 swaz-
kem manž. sjednocených Zwolenské i Bikešské

Slowáci a mladí Srbowé w Pešti piwílali. W Pešti

písmem Trallnera a Karolyho (1835) we 4. sir. 10.

486. Zi)w múzy morawské k chwalám J. nejd.

kníž. arcib. wznešenosti pána p. F^erdinanda .Marie

arcibiskupa Olomauckého, wéwody sw. ímské íše

knížete ald. hrab. z Chotkuw w Chotkow a Woj-
nínu pi slawném dosazení J. K. M. na stolici are.

ib. w Olomiici dne 13 Kwlna 1832, od Jana Tulty,

titul. kons. raddy, dozorce škol, dkana a faráe

w Opalowicích na Moraw. W Praze (1831) w 8.

sir. 20 w arcib. tisk.

487. ,)/. KUk-tl. Mys. díist. atd. pánu p Cyr.

Praní. Kapowi, ryt. c. k. Leop. ádu, opatu a prae-

lalii Auffust. kláštera u sw. Tomáše na St. Brné
atd. na slawnost padesátého dne narození 5 íjna
1842 fna archu).

488. Zaloz|)w k památce Štp. Dujjy, od uen-
cfiw ei a lit. esko-slowanské. VV Prešp. 1836.

489. Kwítek na hrob J. C. K. wýsosti Amalie

Marie Fíerminy, arcikn. rak. ald. kterýž jménem
Slowákíiw zasadil Jan kadawý, uitel školy ew.

AV Pešti tiskem Trallnera -Karolyho, 1842 we 4.

dwa listy.

490. ity wdnosli a lásky k jmeninám . . Jos.

Juiiírmanna wdných žákfi gymnasíalních , 1843.

W Praze (1813) we 4. 1 list.

"

491. K slawnémii pijetí duchowní zpráwy hla-

wního chrámu p. sw. AVíla, od J. K. M. p. Otideje

Alovs. hrab. Skarbek Ankwíc z Poslawice . . ar-

cibiskupa l'ražského ald. 1834. (Složil \\ . Sedlá-

ek, wydala redakcí Cas. theol.]

492. City radosti ke dni 19 Dubna 1841, jakožto



PKNÁ UMEISI. PO RLZNU. LYRICKÉ. 391

k .xlawnémii swátkii narozenin J. C. K. apost. jas-

nosti Ferd. V, ochránce niirotlu swýcli od úslawii

slowcnských na školách cw. A. \\ . w lUiích pro-

jcvvcné. W PrešiJurku u V. li. AViganda. |Por.

lúvot Novv. 1841 41].

493. Báse k jnieiiináni p. prof. J. Palkowie,
1841.

494. Swojíin Wrstowníkóin na panijalkii Janko IJi-

niawski. W Piešporkn 1844 sir. 8 wc 4. Diic 6

Bezna 1844 odešlo z Prešpiirku w krulé zim licho

odnýdi 13 posliichaíi boiioslowí, 7 posl. filosofie

do Lewockého lyceum, že jim L. ŠUír, uitel slo-

wenský, odat.
495. Fejerpalaliy. Werše slowenské k installací

osw. p. Ant. Majlhénýcho. Lipt. stol. Ispána. W
Lewoi II Werthmiillera, 1840.

49(i. W asopisech «) W Hlasateli drahnau ást
obnášejí básn rozliné, pekládané i piiwodní,

písn, elegie, ballady, kantáty atd. . . Podobn
b) W Rozmanitostech, a ješt wíce
c) Wíd. listech, kdež niczi lepšími nalézti pe-

ložené nkt^eré ballady Sillerovvy, a puvvodní Sa-
faiikowy. eské básiiictwí w novvéin rauše od W.
Hiba (1814) a J. Šimka (1817) nowé básn tu

nejhojnjší.

d) W Dobroslawu, mnohé ody, elegie a jiné ly-

rické básn. Z drobných tu Polákowých nkteré
již we Wíd. listech tištny.

e) W Píteli mládeže ti písn pro školní mládež.

f) W Cechoslawu, ody, elegie. listy básnické;

též jedna dithyramba a kantáta, znlky, písn swt-
ské, básn pochwalné, nejwíce ke jménu, ze Sil-

icia a Gothe nkteré lyrické, a konen nkteré
žcrtowné básn.

f/) W Kroku jak peložené tak pwodní, metrické
dokonalosti blízko dostupující.

/t) (ds. mus. Celakoicsliij , 18'29. Srbské národní
písn. 1830. Kralewic Marko a Wíla. Prostonárodní
písn Slowan w Lnžici Dolní. Z ohlasu písní e-
ských (též 1830, 1833, 1839). 1831. Pomnnky
Watawské. 1832. Srbské swatební. Z básní Alex.

Westonie : Chwála hudby. Jasn osvvíc. Rudolfowi,
knížeti Kinskénui. 1833. Z anthologie ruské. (1837
sbírka druhá). 1839. Cizonárodní písn (též 1841).
Jungmannowi po dokonání slowníka, 1840. Ilyrské

nár. písn.
L. DdHcIia, 1840. Lnžické nár. písn.
Vine. Furch. 1845. Písn Hostýnské str. 267.
Sam. Goilra. 1829. Sedmerý znlky. Oi.
W. Hanka. 182s. Kwítko na hrob Helen Tle-

pnwn. 1830. Slza na hrob J. E. hrab. Fr. Štern-
berka atd.

J. Holásek. Wenc. Urbanowi, rytíi ze Stufler,
bisk. Brnnskému. 1828.

J. A'. Climelensinj. Zahradník a tré radostí, 1827.
Paterý znlky pínv. 1827. Osmero znlek z Mi-
ckievvie, 1828. Má wlast. Šestero zpwi rozm-
rem indickým, 1828. Slzy na hrob Rudolfa kníž.

Kinského, 1836. Desetanakrcontických písní Jakoba
Vitorelli, 1838.

J. JuiKjinann. WyuenecKek dle Klopstoka, 1832.

Trojí spiisob, z IVaiic. 1844.

JUhena K. (paní) Wáek a útcha, 1843. . 62.

J. S. Kaer. Na J. Kollára, 1827. Taužení po

wlasti. 1836.

J.W. KamartjL Swatba a p^otšení, 1828. Zel 1830.

Píse wesnianii , taml. Ctwery písn z poz-
stalých jeho s|Msu, 1833.

J. I'. lútuhvh. !\a musv, 1829.

F. holi. K wlasti, 1838.

J. Kotlá. K sláwy dcei 1827—8. Sláwy dcery

zpw, 1830.

F. K. Básn, 1840 str. 387.

M. F. K. LabC; 1841.

Jar. Lanrjer. eské Krakovviaky, 1835. Hra-
bnce ***** na památku. 1844.

Jiná. Marek. Starého pwce smrt a útcha nc-
smrtedlnosti. 1829 H. 4.

Siiiieon Macháreh. Zpw Walkýr. 1827.

J. ISoirolnij. as wše mní. 1831.

J. W. PeliliÚH. Swt mj. 1828. U hrobu sw-
tice. 1829.

J. Piliiávek. Hlas po Slawii. Krajanm a Zima.
Dw znlky z wlask. od .Marino. 1829.

M. D. lielliffoicá. Okus we znlkách. 1828—9.
W. Sedláek. Hlas Cechie k jmeninám J. M. C.

Frant. I. 1829.

F. Sii.iil. Zahrada a pohled. 1827.

J. W. Simko. Okus básní metrických. 1828.

F. Sir. Clwerv písn. 1829. Káwa, parodie na
Šilleríiw Zwon, dle KuíTnerii. 1833 I. 79.

K. S. Snaider. Odmna lásky. 1826.

L. Slúr. P. Janu Holému (Jaromír a Kwto).
1840.

J. L. Tomicek. Zpw plawc a eské niwy.

1828. Národní zpwec. 1830.

B. Tupý (Jablonský). Wýjew citu pro uzdra-

wení se J. C. K. Wýsosti nejosw. arcikn. Františka

Karla. 1843.

Fr. Turinský. Uctiwé páin' na Jloraw zdržu-

jících se echu J. E. hrab. Mitrowskému z Nemysle,

1827. Jedna toliko wlast. Wdowa k bohu. 1828.

(A. Uhl). Písn o eské wlasti w Polšt zpí-

wané. 1832.

F. J. Wacek |Kamenický]. Písn w duchu pro-

stonárodním, 1829— 30. Ž Petrarchowých znlek
wýbor I. 1838. U hrobu mé matky. 1839. Bu-

dancí milenka z Klopstoka, 1841.

K. Winaický. Fantasí pi plavvb od Zdákowa
k Worlíku. 1828 IV. 102. Básn tí : Warito mé.

List J. Josefowii. ^ Plawba w Podolí. 1831. Lyra

(ody Ii) 1835. echu náek a útcha na jae.

Bohuši, z Lobkowic žalozpw. 1830.

J. E. Woccl. Zlomky z lyrickoepické básn Me
a Kalich. 1841.

Zpwanky, ili písn swtské lidu slowenského

w Uhích. 1832—3.
i) Cechoslaw.

. F. inoiceský. Pátelstwí a láska k wlasti V. 32.

J. Erben. Rewniwý Ví. 1.

J. W. Franta. Zlý osud IH. 3. Plachá. 37. Po-

hriižka 56. Teskno z daleka hledti IV. 47.

M. P. Ilatrelka. Dwe u spící matky II. Po-

dobnost, tamž. Na weer III. 6. Pekážka w lásce

IV. 30. Stálost V. 7.

J. Kamenickij (Wacek). Písn IV. 49. MI. 17.

VIIL 1. 24. 41. 60.

J. P. Kaubek. Na Kollára 11.

B. Šl. Klalotrski). Hrobka V. 31.

J. Langer. Tauha dwí I. Slawie wc snu tamž.

ewniwost IH. eské lesy V. 1.

J. Malý. Žádost VII. 19.

Mtislimir. Ctyry krásky VI. 4.

národní písn IH. 51. IV. 5. 48. VL 6. 29. VIL 1.

ISejiuenoiraný. Láska k wrahm (z K.) III. 50.

K Milotláni (z K.) 50. Žel na hrob pítele A. J.

[Ze Šolajskéhol VI. 28.

Plaek. Námlnwy. Pokání L Píse píteli w
Máji zrozenému VI. 43.

llt/nek Piiedel. Na dýmku IH. 4.

ársl. Sedláek V. 30.

Šweiner. Znlky V. 6. VI. 58.

Tomiek. Starochyneská báse II. Poslání lásky,

tamž. Pastýowa píse III. 35. Ilolaubek (z Kar).

«é
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36. Dar. IV. 1. ríílelkyn 2. Dt-w.*! a rže 31.

Políbeni V. ;>..

Samo. F. Cernlians. Samowo wítzstwí, 1832

5tr. 54.

k) hirlij.

Adflshofen ryt. (swi- paní) M. R. 1838 str. 343.

Aiiutli Aiihkoirá. Tanha. 18J4 . 108.

Austcchj. (B. P.) )lé písn. 1845 . 27.

Bedi: Bach. i)ásn 1843 r. 8.

J. B. Slarý hrad. 1844 c. 99.

B. Abeceda díwek. 1834 <•. 30.

J. Baoirský. Opnsléná. 1843 . 94.

J. Banri. Cilowé žák II. huni. tídy w od-
rhodii z frvni. Král. Hradeckého. 1839 str. 263.

.Slza íVMowa. 1840 str. 158.

U. Bihký. Tanha u Labe. 1839 str. 157. Jitro

po baui. 223.

Brdiuleijs. Z ohlasu písní litcwských. 1838 str.

1G4. 199. 240.

Mar. acká f 1844. Sen. 1838 sir. 65. Jinocha

žel 35 1 . Písno 1843 . 15.

F. Cehtkdirskij. Zpw u hrobu sleny Johany
JunííMjaniiowé. 1840 í^tr. 6.

. asné jaro dle (íóthe. 1844 . 94.

Itnin ech. Kylka. 1843 c. 58.

1'airel cinlvkoiric. Krakowiaky. 1838, 167.

Ir. Dauclici. Svnowo pání. 1839 str. 413.

B. Dinuijsk,/. Pozdrawení. 1842 c. 23.

Krfnn. \\ o.>ikm bále. 1842 . 89.

J, Esop. Boj. 1836 c. 15.

M. Fialka. vmka (z polsk.) 1840 str. 272.

L. A. Fvankl \)r. Píse. 1845 c. 58.

J. C. M'/s. Frant. Karel. Pání nejjasn. císai

a králi Fr. I. 1840, 241.

Vine. Fiircli. Jiímu Palkowii. 1841 . 17 (z

Zory). Plané ríiže. 1841 34. 42, 1842. c. 7. Mon-
tfoloué u Holoin. 1841 51. Píse eských niu^si-

kanliiw. 1844 . 127. Matice ilyrská bratrm Ce-
chiiin a ostatním svvým pátelm dle Pawla Stoosa
pel. 1845 . 84.

A. (iallat. IVáek školákíiw dle Castelliho. 1846.
J. II. Proste a bude wám dáno. 1839 str. 142.

K. n. Píse. 1835 . 32.

Fr. llajiiii. W zápalu básník (deklain.) 1836 c.

30. Trnky. 1845 str. 426.

»K. Hanka. Potíjek. 1835 c. 3. JeHÍek 4. J.

C. M. Ferd. I, 1836 35. Krakowiáky. 1839 str.

.302. Ti dni w Terstu, od Pet. Négoša, wládyky
I ernohorského, pel. 1844 c. 102.

Seb. Ilniwkoícský. Pi mohyle Jana Nejedlého.
1836 píl. XVII.

Fr. líumhal. Rozkoše moje, 1842. . 81.

Mihsl. Jos. Ilurban. Mladost. 1838 93. Jaká
musí b>f. 1S.39 5. Slast str. 56 (píl.) SUnveiika
181. Pomnnky ze západní .Morawy 276. Pautni-
cká 359, též 1840 13. 19. M. Mildncrowi. 1841
str. 8.

Jarozir: Smrt Zábojoua. 1846.
Joi. ('Iimela \v. Klicpera.
J. Chmvletiskij. Písn esk. národu. 1835 . 12.
fíamiishnr Ch . . . a. Píse w iJuchu národním

dlowi-nském. 1839 (píl.) 24.
Lfidisl. Jisenský. Jitro niilencfi. 1838 str. 127.
J. Jii,i;,Huinn. llwzdohora. 1845. . 78. Umrlí

tanec z (iiitlie. 82.

B. Z. A. Poslední pí.>e. 18.38 70, 1841 32.
L. h. Zpw Cechu pi now. r. 1835 . 1.

J. Kadavý. Kwilek na hrob J. C. K. \\\s. Amalie
Mar. Ilerniíny. 1^42 . 29.

Fr. \y. Kaiiipelik. J. Jiincmannowi slouník wy-
dáwajícímu, 1834 . 29. Kwilek do wneku um-

lecUví p. Leop. Jansowi . . po koncertách n« hausle,

\v Brn 1836 . 42.

.S. Kapper. Z básní jeho. 1845.,
Jos. harasoirá : Také já jsem eška, 1846.
Jos. Prairosl. Kaiihek. Bh asíi (na znieni ob-

chodu s otroky). 1834 . 14. OiKvážliwv mi-
lowník. 1835 ". 24. Hezká Lidu.ška 27. J.Junjí-
mannowi. 1836 20. Milostné promny z Ad. z R(t-

stišewa . 41. V.šlechlilé Polce welm. p. W. J . .

ské we Lwow. 1838 str. 183. o máte dlati,

až umru (z riisk.) 94. Mezi zemí a rájem, z polsk.

1839 161. Na píjezd J. . W. Frant. Karla do
ech, 1840 str. 3.37. Kwítí na hroby hrab. Kolo-

yyratowy Libšleinské a Augusta Lonijina ku. z Lob-
kowic. 1842. . 34. Monolog Matje Kapky (ile-

klamac.) . 67. Wýjew cilu po uzdrawení se J. C
M. arcik. Frant. Karla. 1843 . 32. K rozeniirám

Max. kníž. Fiirstenbcrka, . 34. K jmeninám J. ',

ku. Swarcenberka od poddaných panstwí >Vorli-

ckého, . lOl. Bo/jimání kesfana na yveliký pátek

(piel.) 1841 . 40. Žalozpw od Bcd. Bacha

(pel.) . 86. Zimní weer z A. Puškina (pel.)

. 96. Zíceniny Z\>íko\vské. 1845 |)íl. . 142.

Oda na (dewcní Holoinaucko-Pražské c. k. žilezné

dráhy dne 20 Srpna 1845 . 101. str. 401. Obraz

z domácnosti polské, pel. z pol. 1844 . 107.

Jos. Lad. hetidik. Zpwy polabské, 1845 str.

258. Slze muže 1846. Milenka nade wsecko. Zwonu
znní. Lidobijce. Odkud se to dje? tainž.

M. F. Khicel. Hlas úcIv k Pawiu J. Šafaíkowi,
od M. F. Kláccla a Jana Jodla. 1838 píl. sir. 68.

Kochanka. 1841 48. Starý boj 1842. Nowiny str.

57. Wys. díist. |). Cyrill. F. Nappowi . 83.

W. Klicpera a Jos. Chinela. Básn do bán wžní
r. 1840 yvložené. 1840 str. 7.

Fr. Koí. Pálelstwí, 1834 c. 13 Smutek zpw-
cw. 1836 c. 36.

Kopecký. Skoda wás. 1834 . 24.

J. M. Král. ilowé u wílání J. O. p Fr. hrab.

Ilarracha z Uohrowa. 1838 str. 399. Píse u rakwí
Aru. a Ser. \v. ur. dítek hrab. z Harrachu a Roh-
rowa. 1840 31. Citowé w den jmenowin J. O. w.
u. paní Anny hrab. z Ilarracha a z Rohrowa, roz.

knžny z Lobkowic str. 294.

F. W. Krejí, (f) Modlitba horníku 1838 stt.

398. Opuštný. 1839 62.

Jaroši. Ki-icenskij. AVojenská, 1834 . 51.

A'. Kiiz-maiiij. Ilias z podslowanských Tater ke
korunowání J. M. C. Ferd. I za krále eského,
1836 . 50. Plá nad smrtí K. H. Máchy, píl. X\VI.
Ke slawnému wywolcní wys. díist. p. biskupa .Št-

pána Stankowie za melropolilu Karloweckého 23

list. 1837. Píl. 1838 str. 9. Ka usnutí, z Puškina.

1839 píl. 43.

F. Kicf. Památka desítiletá Máchowa límrtí. 1846.

Jar. Laitijer. Lašfowika, 1834 . 48. Míij ho-

laubek, tamž.^ Hlas wlastencu pi wítáuí J. C. .M.

Ferd. I do Cech ke korunowání, 1836 . 38.

J. Laiischnianii. Písnika. 1834 . 28.

D. Lelinský. Písniky Moslawské, dle Ludewíta
Vukotinovica. 1844 . 61.

Lhota. Elegie na zámek Pecku. 1834 . 18.

J. Hoh. Limaii. Milenina tanha. 1841 20. Kdy
se Minka peyíwá 33. Ohlas od Balkánu. 1*^42

. 28.

Liidewit (Šfiir?) Bcleslawinowi. 1843 . 22.

M. Mínozpw. 18.38 9.

Kar. Ihjn. Mácha. Písn. 1834 . 2, 42. 1835 22.

J. Mahj. Xa smrt Jos. Jung. mladšího, 1831 . 2.

Jind. Marek (Jan 5 lliriJij). Mé žele. 1834 .
38. MysiJwecká 45. Proslow k hudební akademii
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AV Rakowníoe. 1839 str. 189. Píse eská. 1840
sir. 100. Píse niiíjowá 153. Dívvino pozdrnwení
167. Pochod kozáky 205. PM ohžiiikáeli 366.

iVa uzdrawení Smetany. 1845 sir. 91,

Jan Marólhy. Kwely. 1838 81,

„ -^, Jos. Melichar. as iiiéiií lid. 1842 . 63.
"'

Já jsem Cech c. 96. Wlašíowika. 1846.

W. Mencel. Lesní slroni na silnici. 1846. Okla-
maný jinoch.

S. L. Michaloiríc. Slza nad snirlí .lana Tomá-
šíka. 1839 str. 87. Uwílání wys. n. p. J. S. Presla

w Prcšpurku 169. Sláwská e 197. Zpw slo-

wenský 256.

Minický. Tichým genim. 1844 . 94.

W. Bolem. Nebeský. Píse hrohní 232. W noci.

1838 str. 382.^ Rada. 1839 31. W šeru 79. Welká
kniha 119. eský máj 167. Swémn srdci 183.

W noci. 1839 216. Na rozlauenau 303. Ohlasy
noní 333, 366. erwíek w líp. 1840 110. Na
pírodu 134. Uhraniwé oi 246. Básné. 1841 2,

4, 6, 12, 22, 37. 1842, 49. Mraiící bojowník 73.

Básník 75, Pannám 100. K now. roku. 1843 .

Jp
1. Padneš 6. Sen. 1844 . 111.

W. Nejedlý. Na smrl W. Sedláka. 1836 píl. V.

Jioíena Nincoirá. Ženám eským. 1843 . 25.

Moje wlast 99. Znamení 108. Žasnaubení, 1845
. 89.

Bohuši. Nosdh. Dst. a wys. u. Pawiu Josefimu.

1843 . 51.

, Jos. Nowáh. 3Iáj. 1838, 157. Podzim 349. Prostý

Cech bratrm Morawaniim a Slowákin k now.
roku. 1839, 14.

P. AYínek. 1834 . 6. Militka na lunu, taniž.

Promna . 8.

W. P— sliý. Na památku slowúlného botanika
Wacsl. Seidla. 1842 . 16.

M. Silorad Palika. Národní píse. 1834 . 16.

Kepelika 45, Píse, 1835 , 41. Díwí zármu-
tek. Woják 50.

B. Peška. Na jae. 1844 . 38. eští hudeb-
níci 65. Pod šírým nebem, 1845 . 67. Píina
pláe. 1846,

W. J. Pícek. Citowé žalosti nad smrtí .los. Jungm,
mladšího. 1834, . 3. Na lunu 15. Radosti ži-

wota, 1835 5. Píse lowí. 1836 . 40. Její slzy.

1838 120. Co slast má? 1839, 79. WyslhoWanec,
140, Láska sanguinika, 1840, 105. SÍína, 1841, 8,

10, Snaid)encínn P. JL W. a A. Z. 1843, . 14.

Políbení na elo. Poselslwí 35. Básn . 63, 81.
Domow prawé lásky . 141. Upomínka na Ma-
cháka. 1846.

Bojisl. Pichl. Na plesu. 1834, . 26. Plawec.
1835, . 44. Zrádná máti, . 2. Památka J. O.
kn. Rudolfowi Kinskénui. 1836, 8. Kwílka, 1841,
30, Pod šírým nebem. 1845, . 67.

B. P. Wzowé. 1842, , 66. Na behu liché
Orlice. 1844, . 114,

Placek. Hlas Boleslav^ský k pvvkyním. Pomn-
nek na r. 1843, 1843 , 16.

Jar. Pokorná. Ku konci r. 1844, 156,
n. Elegie, 1835. . 20. Jezdec ped bojem dle

Haufa. 1843, . 10. Píse, . 132,

Lad. R. Nowé eské krakowiaky, 1835, , 45.

, . . slaira (Rajská). Památce Marii Celakowské.
1844, . 58,

M. Dobr. Retlifioirá. ^^'ýjevv radosti pi obdaro-
wání p. Sedláka estným zlatým penízem, 1835,
. 51.

F. L. Rteger. Na smrt K. Máchy. 1836, . 48.
A. Hirenúcit. Min N». 1845, . 92.

Fr. AI. Rokos. Na kíž wíže chrámu p. Tachlo-

wického. Na kíž nad lil. oltáem. 1835 , 19,

Fr. Jar. Rubeš. Pauf žiwota fznlky). 1834 .
22. Na hrob Jos, \Vác6l. Kamarvta, . 47. Supka
(deklam.), 1835 , 22. Dýmka 26. Památka mého
milého strýce Jana Nejedlého fzesnnl. 31 Prosince

1834 1, 1835 . .30. Obraz weerní 52. Písn iii

msíku, 1836 41. Slziky. 1838 55. Zpomnnky
na Kolín str. 309, Pomnnky, 1839 103, Na swt
nctrwá nic vvn, fdeklam.) 1844 , 91, Kdyby
krasotinek nebylo (deklam.) . 144,

Wlastimila Rttíickotcá. Má wlast. 1842 . 35,

Sen. 1843 61. Trojn kwítko 83. ^ Pomnnka ze

záwisli. 1844 105. U hrobu Marie acké . 27.

Šagnicský. Ohlas Tatry. 1842 . 37.

Samoshar. Slowákfím. 1842 . 31.

Slotcanka. Pání na konci r. 1840 str. 414. Sla-

wení jara. 1841 . 18. Tušení 27. Má wlast 46.

AVyzwání (žert k deklam.) 1842 . 27,

Jos. Smeíaua. Laucní. 1838 str. 175, Prolog
(k diwad.) 1835 píl. 111.

Karel Sabina (Sabinský). Zel. 1835 . 5, K
básníkfím 6. Tažné plactwo (dle šwedsk. J. Slag-
nelia) 9. Tajemstwí 12. Kwítek 15. Zpwce ráj 17.

Fialka 23, Noní schzky. 25. Slunce. 34. Zp-
wec 39. Pomnnky 48. Starý a nowý rok, 1836
. 2. Ku wzdlaným 3. Zpomcnutí 6. Slawný dub
11. Procházka w saumraku 37. Památka na hrolt

K. Máchy . 46. Harfa sewerní. 1838 str, 337.

Wýjew ze žiwota rytíského 353. Cizinec 385.

Útcha básníkowa. 1839 píl. 45. Zapomenutí str.

68 píl. Uwítání ddiny str. 317. Pomnnky str.

321, 337. Rozcnec panšt. 1840 str. 36. lun (z

T. Moora) 131. AVálka (z AI. Puškina) 172. Žiwota
pauf 304. Pec koluj íše (z T. iMoora) 400. Jedno
zdání 1841 15. Hyacinthy 26. Poslední slawík. 1844
. 60. Na smrt Jana Pernera. 1845 . 110.

Leo z-e Sleiinneliu. Muj žel. 1843 . 23.

D. M. Štembera. Útcha. 1834 . 51.

Fr. Sadil. Rohana Bojslawowi. 1834 . 26.

M. L. Svoboda. Láska w starých letech. 1844
. 71.

Bohunka Sirobodoicá. Bílá rfiže. 1844 . 108.

A. Hor. SkuUeli. Dw slzy. 1840 125.

S. Šollhés. Píteli. 1839 st. 232.

Jers. Šollhés. Na wesnu 1839 sir. 143. Míij ráj.

1840 222. Shledání, 1841 20.

Jos. Jar. Srámkoirá. Wlastcnka, 1846,

Karel Slorch. Pomnnky na r. 1843. Now. sir,

13. Hwzda a hwzdiky . 42. Z nesnází lásky

národní . 47. Tam na horách 56. Když jen pí-
telkyní býti chtla 69.

Wácsl. Štulc. Na mladost (dle Mickiewie) 1834

. 23. Hwzda má 28. Ke cti J. J. wydáwajícího

slowník (od A. pols.) pel. 48. Noc 42. Pomnnky
ze Slowcnska. 1835 . 3 Wccr 10. Znlky Kriin-

ské A Mickiewie pel. 18. Osamlec. 1836 .
39. Plawba 40. Hlasowé k dosednutí., arcib. Aloys.

atd. [w. Wacek] 369. Nowý rok. 1838 3. Kwítí

sbírané na wýchod (z Herdera) , str. 183, 199.

223. Na smrt kníž. Rudolfa Kinského, polsk. od
A. Rošcišewského, pel. 1839 str. 350. Pomniikv
ze Slowenska (1836) 1844 . 43. 46, 53.

Ludorit Slúr. Ohlas zpwfi ze Slowenska. 1836
. 49. Sokol. 1838 str. 209. Dnmky weerní 326.

329. Slowcnskv Krakowiák 383, AVyatkv z básní

Alex. Podolinského. 1839 pil. 38. Pomník Poa-
towského w Lipsku 276. Dumky weerní 9, 105.

204. 21)5. 281. 39.3. 1840 164. 235, 257. 265.

Uwítání 397. Nczahudky. 1841 40, 1842 . 54.

P. Sicaiida se Seinéic. Jiný, 1843 , 21.
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/>. T. I slunce zápnilii, 1R34 ó. 35.

Ludmila Tichá. ZcJiWnií. ISS*^ 81.

TUliij. Tré kwítkfi niv.li. 1841 50. Aii >vla.«;|.

lS-12 S. .Má tniiliii '20. K jnienowiiiiuii uroz. |i.

Knroliiiy kntv. z. I.ohkowic 91.

Kal. Iloh. Tliiclifiiird. eská e. 1846.
Toiniek. Celiikowskóiim. 1834 . 6. Znolky,

1836 . 16, 33, 43.

Trnka. Na lirob Mironiily. 1834 í-. 47.

M'. U'. Tniobranskij. Zeniihowy ríuli).sti. 1844
C-. 121. Pes wcukowan (deklani.) . 48. ím dál

tím luir ((leklaiii.) 1845 93. Lá.ska, (tleklam.)
(•. 30. >o\vá iirkadie 1846.

Fr. li. Trojan. Sirolkowé. 1835 v. 6. Prsléiiek

7. Mé slzy 10. Zpw na iiifiíi 21. Po.siediií zpuw 47.
J. Tumn. Dua na Orlici. 1835 . 47.

Kiig. Kfirel Tuiiij (.laliloiiský). >a lásku. 1834
. 15. .^láj 21. Káwrat. Žádost . 4. Ohrazowé
38. Po.spolitá 43. kaz 1836 1. Bitwn 12. Po-
wzliuzení ku zpwn 14. Wojcnská 15. AVesna 23.
AVi-zen 29. Písn. 18.38 25, 57. 73. 281. 31.-), .Jol.

Žalm !81. Prwní kwítko. 1839 3. Báse 89. Pí-
se 113. W Pálku n:id Ohí. 1842 . 70. Slawnost
nad linstýnnweni 87. I'anna 89. Slnua k za-
snauhenríím 92. Tri dohy. 1846.

J. A'. Tijl. Kwtty eské. 1834 c. 1. Lislv z kro-
niky eské. 1835 é. 31. Sho bojnwníkú. 1838 47.

1'iítelkyni 153. Masopust. 1839 44. Pražané wv.
Ilwézd str. 233. Slarv komediant 281. To se
nesluší. 1S4I 28. Granáty 17. Uáse k deklaui.

1842 Í-. 46. Prnslow o Prandlowské slaunosti <". 78.

/l. har. ; Villani. Zpéw wlaslenrw. 1838 65.

Lauení s bá.snéiu'in 79. Laucení se wojína od mi-
lenky w cas wojnv. (Z Danicc ilyrskél 1839 17.

Jí. 1842 c. 52.

J. W. Na smrt Jos. erného (f 18 Pros. 1834)
1834 . 52. Památce Norherta Wanka. 1836 píl. 1.

Fr. Wacek. Hlasowé k dosednutí na stolec ar-
cib. J. O. Aloys. atd. 18.38 str. 369 (s W. Štulcem).

J. (Jnd. Wanék. Sláwa železu. 1841 45.

Jan Wáirra. Plesání Prahy w píjezdu J. C. 31.

Ferd. I a Maric Anny Karoliny 1 Kíjna 1835 . 42.
P. M. Wselský. Píse spolení. 1841 21. Pí-

roda a milenka. 1843 . 100.

J. Wiidmiinn. AMasti. 1840 str. 412. Rže má.
í«41 It. Z básní jeho 16,38. Mezi nimi, 1844
. 150.

Wilimek. Truchlozpew pi smrti Frant. I 1835
. 14.

K. Winniickij. .lanu Holému, poslání. 1840 str. 273.
L. Wiriinq. Pátelské upamatowání. 1836 i. 5.

J. Wilek. ' Na AVy.šehradc. 1834 . 12.

Jan Wlcck. Zjew žiwota nad mohylaii K. Máchy.
1836 píl. 25. y lože zesnulého Jos. SVapcnktieciita.
1838 píl. 37. Uswit poté.^^ení nad hrobem W. Hába
18.39 píl. 1.

J. E. Wocel. Eleffie Beskydské. 1839 str. 121.
129. Elegie. 1834 . 52.

J. Wolek. Chwála iiwola wenkowského. 1839
sir. 29.3.

W. Wojárek. Za jitra letního. 1845 . 45.
Ani. J. Urrálko. Nadje. 1835 . 32. Máj

. 19. Poslání dusí. p. Jos. Steigrowi. 1838
Jilrní ('lic nm.j 102.

Dol. 7.áhnrsk)j. Wzpomennlí. 1840 str. 369. Tužba,
1«41 14. Boz/chnání 43.

Jiis. 'Áelinkoira. Na hoe Knnlieké. 1816.
J. A. /.iinmermann. Prawá láska. 1K36 . 47.
An'. KrasDsl. Ziiman. Wínck. 1838 sir. 232.

>Vla.>lencuui 237. WiecKo as tráwí 247.

1836
86.

z básní jeho, 1843 .

1.

16.

23.

F. 7.iri'!ina » lluhiraldu
8. 92. Kíž. 1844 . 120.

L. '/.ill. \\zájemnost. 1839 70. Olilas z Dolních
I her 249. On i ona. 1840 158.

jyrimenoiranijcli.

1835. I'íse A. z Roslišewa e

Koho bych ráda (deklm.) . 8.

Znlky * ý *. c. 11.

Píse národfiw J. C. M. Ferd. I

Znlka dle A. .Mickiewicc — si

Moje pání, dle Kastelliho . 49.

1836. Zpwciím . 10.

1838. Srdce na rozpacích, od Jiího Jana ze Staré
Prahy str. 311. Zaslawenika 380.

18.39. Paulnice dle (í. II. 33. .Milosti nowé 41.

1810. Zpw u hrobu sleny Jobaniiy Jungui. 6.

lCel.?l

K uwítání J. C. \> ýs. arcivvéwody Františka Karla

1840 .sir. 313.

1841. Na ryt. Ole Bulla 7.

1842. Hlas díku a lásky hrab. Kolowralu z I,ib-

.šleinských od kr. hl. msta Prahy . 71.

1843. Nowonárodní . 9.

1844. AVítání J. C. Wýs. areiku. Stepána . 3.

Zalozpw písmen a, r, </, _;, ir, y c. SS — 9.

Tetí beseda jxxi/.imní . 145.

1845. AVýjew cilu mšfanu Pražských k uzdra-

weiií J. O. Karla Kil. kníž. z Svvarcenberka ald.

sir. 124. Za jitra letního 179.

Píse o bole. [Parodie na zwon od Sillera] 203
ald. též zwlášf ti.itna. 1845 str. .32 w 16.

Chudý uhlí. Z ruštiny str. 318.

1846. Národní písn srbské od M. F. Záwist od
K. Slroin, dle Fr. Bacha. Lásky arowná moc od
K. Píse pi otewení Pražské besedy.

1) W/astimil.

J. K. Chmelenshij. Plané rže z Morawv a Slezka,

1840 I. sir. 107.

J. W. Kamanjt. Biih (od Držawina) 1841 II. 5.

/)*. Pichl f) Na wlast, z I). Fr. Marlinesa dc la

Rosa, 1840 IV. 226. /<) Kwílka Fanince III 6.

Viirkyn. Umlci, z Sillera. 1840 IV. 99.

Fr. Lad. Rivyvr. Mlasti, z aniílick. Tom. Moora.

1840 I. 237^.

Itiihes. lowk malá pohádka (dcklaiu.) 1840
III. 70.

A'. Sabina. Zawálé listí. 1840 II. 99.

A. n. Štorch. Paupala. 1841 I. 195.

K. Tiipij (JaUonskij). Básn. 1840 1. 219. II. 71,

228 III. 32. Pražsky dóm. 1842 str. 213.

Cit wdnosti p. W. K. Klicperowi od žáku ald.

1812 99.

m) Ceslíá llre/.

F. A. Uwítání J. K. M. p. Aloys. Jos. sw P. z

Srenka arcib. Praž. atd. w Neweklow. 1842 . 67.

liarcs. Wno. 1838 ^. 3.

Jiis. lianri. Píse echa,
minka. 1840 . 60.

lUdský. Na M. 1841 . 101.

lierficr. U|)amato\váni. 1839
Wyplnná žádost 93. Uiižovvý

1840 . 15. Malomyslný . 21

pozdrawení . 31. Gamaliel

1839 96. Zpo-

Báse. 1842 . 12.

. 82. Obraz 88.

ke 99. Kajícnost.

Pompejí, F"ilip A.

44. PálelsUví 51.

Zpytowání . 65. Odpowd na Koceb. Ha! wer
bin ich ald. . 69. AVdnosl 78. Obraz 85. Kwílí

na hrob kmeta 93. Obraz 96. Rtižowý ke 101.

Báse. 1841 . 3. Uletí ji holubika . 9. Nad jiné

se lo\yk atd. . 16. S\yiidce 21. Wnilní krása

37. Wesnianka 41. A> c swé lowk zmužilosti

ald. . 44. Dít 57. Poz<lrawení pánm Benešow-
ským 63. Slepý 74. Nmý 80. Hluchý 88. Nowý
etzowý most Pražský na podkowání J. E.v. p.
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Karla lir. Cliotkowi atd. 97. Z b.-isiií jelio, 1842
. 28, 31, 38, 51, 63, 73, 95. Prwní lowk 1843
c. 7. Abciard a Eloisa . 88. Žaloba 95. (Biih

jest láska i04). Hra w iachv lOO.

Fr. Bez-déha. Na smrt lirab. Šternberka. 1839 . 10.

F. A. HloHshý. Básn lyr. 1842 . 83. 87. 92.

Na weliku. 1843 . 34. Takii tonm atd. . 84.

J. VV. llreišel. Matince. 1841 . 23. Kluina
jako dobrá lodina 36.

J. Uurfierslein. iMIynáowa Pepina. 1845 . 79.

Jos. Cibulka. (Aklubic) Titrky. 1840 . 10.

P. Cikánka. Ržiky. 1843 . 102.

C. Ukolíbawka, dle Dilie Heleny. 1844 . 102.

M. L. C.. na den sw. pijímání z Mickewie.
1838 . 37.

Jlaria acká. Básn lyr. 1838 . 19, 25 1843.

39. VVesnické písn. 1838 .^ 19, 26.

Gorinskélio na pochwalu Cech improvis. z pols.

. 35 (1834),.

Fr. Lad. elakoicský. Pomnnky Watawské. 1834
. 4, 28. Maioruské . 11. Píseri dle Shakespeara

. 14. Národní písn 22, 30, 50. Píse národní.

1835 . 18. Milenka má 238. Ubezpeený. 1844
c. 64.

Vr. ejka. Tri wnce, na památku úmrtí Chme-
lenského. es. Wel. 1845 . 3.

ermák. Básn lyr. 1838 . 37, 40, 42.

ernliaus. Báse. 1842 . 23.

jlí. erný. Den a láska, 1843 . 75. Láska 99.

Aloijs. Sud. Cink. Pipomenuli na mladost. 1839.

. 68.

-loic-ý. Zrádný ke. 1840 . 2.

Fr. Daucha. Píteli na rozrbodnau. Bás. lyr.

1838 18, 1842 . 7, 24, 37. Zasnaubencm. A. T.

a R. D. 1843 . 9. Králowna Slab, z Shakespeara
1846 . 9.

Fr. K. DrahoíoicskiJ : Despolismus ženských.
1846.

D — r. Kdo jest prawý Slowák. 1842 , 73.

T. DiicisoKskij. Minulá slast. 1836 . 11. Znlka
26. K J. M. C. Ferd. a Marii Ann w den národní

slawnosti 14 Záí. 1836 . 41. Tauha. 1837 . 34.

Nina 45. 1838 c. 2, 7. 12. Láska 5. Marince 11.

K píjezdu na panstwí Šternberské Adol. hr. Sonissuh-
Saard atd. od ni.šfana Diwišowského 9. Upama-
lowáni 38. Múj jarní zpw . 52.

Jan Dwoárek. Ke dni slawnosli p. Aloys. Hanla,
biskupa , vikáe a dkana w Hoicích. 1839 . 56.

Fr. Elis. Weer májovvý. 1846.

W. Filipek. S bohem bu. 1838 . 26. Západ
slunce 43. Shledání. 1840 . 4. Slzy žalosti 61.

Slziky Nepomucenkau pstovvané 87. Láska 92.

Žádost. 1841 . 75. Moje nebe 87. Spoleenská
105. Též. 1842 e. 13, 34, 42.

G. F. Na Jugm. 1840 . 8.

L. F. AVesna 1840 . 59. Af žije má wlast 72.

Na ríiži rannau 81

.

Vine. Furch. Básn lyr. 1842 . 2, 9, 52.

Jos. Filijii (kapl. Dai< itý). City ke dni si. pcd-
stavvení welesl. p. Ant. Sagassra za dkana a škol-
ního dozorce. 1842 . 75.

VK. Jnnura. Pomnnka. 1839 . 48.

Krisiian Jicinský. Básn. 1842 c. Gl . 72, 80.

Opuštný.
, 1843 93. Dumky 68, 69. Rozdlení

swla (z Sillcra). 1844 . 3. Ranní zaslaweníko
79, Národ, písn |)ols. z AVojcického . 13, 16.

//. B. Astronomie ptls. Žida. 1846 . 13.

Jos. 'Mil. Ilavlih-k. lwerolislek. 1839 . 92.

Na hrob otcow lUl (improvis). Clenáfinj ^Vely.
1840 . 1. Žel a útcha 17. Odbírání se na w-
nost 34. Má budaucí 55.

^ch. Ilucickoírskij. Neslu.sný zwyk. 1839 . 2.

Milek nmck 6. Bol svvta. 1841 . 51.

J. Ilolejcii. Malá žena. 1844 , 67.

Jos. Holásek (far. w Blansku). Na flétnu Jan. W.
Hrbkowi slepci od cis. Fr. I darowanau. 1842 . 44.

Hradisiský. Newná. 1843 . 83.

Lad. llráský. Praha. 1840 . 19. Má píse. 1841

. 39.

Em. Hrohecktj. Zru.sené blaiio. 1843 72.

Sam. Boh. Ilrobo (Slowák). .Jaroslaw. 1839 . 6.

Fr. Humlial. Blaho. 1843 . 81. Nespokoj 98.

echy 103. Lumír. 1844 . 10.

M. J. Ilurhan. Hbs k Nite, 1842 96.

Jos. Chmelcnskij. eská Wela. 1834 . 1. Znlky
10. Píse zimní. 1835 . 7. Píse esk. národu

11. Na smrt Frant. I . 16. Slzy fz pol. J. Ko-

chanowsk.]. 1837 . 30, Planá ružc. Horalka.

1844 . 65.

Jan. Chicalcoirskij (ndynár w Oslowanech). Lipka

besídka má. 1844 . 9.

Jablonskij W. Ti doby. 1846 . 6. Zlomky ze

Salomona 20. Clowka zem . 31.

Janura VVacsl. Pomnnka. 1839 . 48.

AI. Jelen. Má wlast. 1836 . 39.

Jaroši. Kalina. Píse z Portugalského Freira de

Andrada. 1835 . 30.

Fr. D. Kamaryf. Piwítání J. M, cis. Ferd. I do

Budjowic. 1835 . 38.

Jos. \Vl. Kamanjl. Hoe. 1834 . 27. Buh jest

láska. 1835 . 2. .lediná (znlka) . 14.

J. Kaubek. Sylvestrowá noc. 1846.

Mat. Kldcel. Jlorawané Safaíkowi. 1838 . 36.

P. Cvr. Napjiowi atd. 1842 . 88.

W. Kokoiinskij. Na .Maxowu Wlaslu. 1844 . 8,

Útcha duse 14. Útcha we wýsosti 18. List otce

zemelého synu 20, Wausy. 1846 . 8. Twé a

ni srdce . 50.

J. G. Kolár. Blesky a plesky aneb ideál a ži-

wot. 1840 . 9. Dwy nejwtší sláwa. 1841 . 33.

Radomír Konel. Ržika. 1838 . 17, Na pa-

mátku 20, Žel 25. Fialka 28,

Dal. Kopecký. Zivvot náš. 1834 , 21,

Fr. Kostelech]. Znlky. 1840 . 58, 76.

Fr. Kosalecký. eská zem. 1839 . 7. Znlka.

1840 . 94.

Ani. Mil. Krejí. Hlas nešfaslné lásky. 1838. .
49. Lyra eská 34. Mina 63. Má milenka. 1839

. 2. Kepelka . 11. Hospodinu 18. ' _
Fr. Kicél. Milek poranný, dle Anakreon. 1840

. 97. Kwílí moje. 1841 . '65. Mé slze. 1846 6.-
, ^

34. Wž sw. Wíla . 41,

D. K. Slowa wdnosti na den narození p. A>ácsl. c^

Hlawv. 1843 , 54.

J. K. erné a modré oi. 1842 . 50.

Labler. Wílání hrab. Chotka. 1839 . 95.

Fr. Sud. Lambl. Oswícené družin J. hr. M. p.

Erwinowi z Schonbornu a w. u. p. Chrislin roz.

hr. z Briihlu dne 11 Cerwence 1839... wrné pod-

danslwo. 1839 . 104.

Lauoirský. AVlaslenkám w Sušici. 1843 . 37,

Babika s hanbami 44. Panna rfiže. 1844 . 6.

Macháek. Na Máj. 1839. . 41.

Jan Šolin Ledeckij. Zasnaubencíím J. G. a E. M.

1843 . 43. Moj. Eldorado . 94. W prwní den
roku nowého. 1844 . 2. Nespokojenému. 1846

. 52.

J. Malý. Pí.<!e lorda Byrona. 1834 . 17. Bla-

ženost !)ásníko\va. 1835 . 20.

Cijr. Mas. Slunce. 1843 . 89.

./ ./. Melichar. Kiiwan. 1846 . 73.

\V. J. Mcncd. Znlka. 1845 . 2.
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J. Mith',1. Mnsopiist. 1843 o. 14.

Miros/iiir. I'ísríi 11'skii. 1S4I r. (59. Biair.-ská 89.

nwáiii ítskVin. ISÍ42 r. 6. Kro niiilf.-ikii LMí. Po-
iniu-iiky \\ l;i.«itiu'rkr cizint-c wt-iiowaiió 39, 40.

Obžíwt-iii 33. Miilý Maiiiota tíH. Diwoina zaliiáilkn

S6. I'áleluiii na ro/.laiK-cMaii 104. I.aiironi a \vi-

táni. 1843 . 3. Diwiiia wj hlídka 19. Tiilu>.sl

moská 20.

1843 4.

52.

>Vácsl.

AV je-

SirohoJiiia M. fpaniia). Žal.

. M. Na .Máj. 1S;S9 . 41.

Mank Mokroiniskij. it wdÍH-nosti
Klicpero\\i od jeho žáku. 1842 . 09.

W. ^cbi^sktj. W noci. 1841 v. 49 -
scni. 184.") o. 16.

\r. A(ji(//i/. Ke iti Wácsl. Sedláka. 183G c. 3.

F. ir. A. Za.<, odpowd na dáwný as. 184fi.

lioíena Kmrowá. Tanha. 1841 c. 71. Hwzda
má . 80. Slawn ráno. 184(i . 89.

J.dcnhn yinvikotrá. Violka. ^^ y.M'hra(l. 184') r. 27.

Jan Tom. !\oiráek (kaplan Kuinžalf(k\ ). h ii\m'-

táni p. .los. Nowáka. arcih. Zaderskc-lio w Jindii-
cho\\t:- lliadci. 1838 . 48.

Jos. .\oicák (hrní z Pelrowi). Dary loho .swla.
1838 r. 30.

lliidisL Orlický. Aáwrat Wesny. 1843 . 73. Na-
pomenuti r. 87.

J. Pairel. ily radostí., které po udí-lené .s\vá-

to>li s. biniowání od J. K. M. p. areib. .\loys. Jos.

ald. wyjewil zástup wtrnv \v rodepiríeli Íl Oer-
wna. |Š42 r. 89.

W. A. Pclltiiinoirskú. Dwa srdee mého. 1839
. 16.

Bedich Pesk. Z auzka. 1845 i\ 54. Na Bndi.
64. Stromek. 1846 . 37. Rolnieká c. 75.

Mácsl. Jnr. 1'icck. Znlkv. 1834 . 6, 16, 20,
26. Pow.iethná láska 31. 'Dtský wk. 43. Žel
47. Slowo k wlasti. 51. Opuštná. 1835 c. 14.
Znlky tamž, a 45, též 1836 . 13. Píse na wlast.
1837 . 18. Píse pyšné díwiny. 26. Na ríiži

(znlka). 41. Pinka > jaru. 1838 ". 1. Slžo\váni
5. >\eerní jiíse ešky. 12. Její hnw. 15. Po-
slední lauení. 19. Podivyné hubiky. 25. lo\yk
36. •'íílel. 41. J.idumila zesnulí. 47. Žiwot. 49.
eská WicUi k Ce(ho\yi o nowéni roce. 1839 c. 1.
I'amálka hr. Kasp. .Šternberka 3. Prawý wlastenccrawy
H. P\y<o\yn lauení. 14. Nejiilahodínjší plápol
20. Mlifdá \y(l()\yjrk;i. 26. Krakowiaky. 30, 3 1 . Pání

-í" ke dni nar. J. M. C. Ferd. I . 32. Matka. 37. Kytka
46. C.-ch. 54. Odpo\ydi 69. Holubinky 77. Pkný
košíek. 81. Stálost. 87., Wýhost. 91. .Štstí. 97.
Kmet. 1840 12. Antonií Štpáiikowé, operní zpw-
kyni Stutgartské. 18. Co jesl lo\vk. 23. K \yzdá-
lené. 41. eský yyyslaužilec. 48. Pomnnky. 62.
Lípowý kwt. 74. Opuštná. 82. Huže. 91. " Moje
láska. 100. Slza pwce na hrob drahé sestry.
1841 . 14. Pátelstwí. 24. Ohlas. 35. Moje sluncí-.
45. l'|»amato«áni. 64. .Myšlenky o Sl()\vanst>ví. 76.
Maje. 85. Píse (za jezem atd.) 1842 . 11. Na
lipu. 27. Lebeda a slziky. 64. Milenka w neji-
Mole. 70. Upomínky na Blowiee. 78 — 9. Snau-
bencum P. M. W. a A -Z. 1843. 22. Oblažený
mdrnec. 33. Wlastenec. 40. Ti Kwty. 53. Si-

\T ,:^\ "'''-'si- «0. Cech. 1844 37. Nadje.
43. li.íha. 44 Písn. 1845 6 32.

Jos. n,,ji,l Pirhl. Píse sláwv J. Exc. Karlu
Cholkovvi atd. obí Pražskau za píležitostí Jeho si.
jmeno^v.n a olexyení „.„mu et/.ovyébo dne 4 Li-
•Mop. 1841 „bí-iowáno. IKJI ,-.. .)!. jflas diku atd.
J. hx. hrab. hrant, z Kolowral Libšíeinsk . h . . od
me.>fan>t\ya bl. ni. Prahy. 1842, 71 Z
lbolot'ie. 1846.

s|>an. an-

Í771-1S1G.

G. Plot. J. Ex. p. Fr. Ant. (íindiowi, knížeti
biskup. Kererkému. 1841 . 68.

}yács/. Ale.r. Pohan (far. Poiický). K uzdrawení
P. S. dkana ald. 1841 . 5. Píse pi p(dubu W.
>V. uitele P. 12.

J. Pohircich. Deklamaco o niem. 1846 . 23—5,
Clowk. 1836 . 41.

pošt. 1843 . 79. Spás. Ubohý
M. Poliky.
Prtiíák. Na

niiádener. 96.

Jan Piihik. U hrobu swého pítele. 1838 . 21.
Wzdeeliniilí na hrob swé matky. 1840, 22.

y/t/rt. Pri>.U'k. l'o\vry srdee. 1846.

/\7. Piinvr. W cizin. 1837 . 41. Nowý léka.
1838. 2. >Vzdálené díwce. 39. (?) Opuštncc. 41.

Mé blaho. 1839 . 5, 7, 44.

P-,j. S bohem. 1842 . 102. Krakovyiak. 1843
11.

L. P.

Sir. P.

55.

W. P.

Láh\yice mn. 1840 .<ttr. 185.

Wyhnanec. 1846. Tak sa asy mea ib.

Má kde wlast. 1835 . 20.

Itáb. Zpw ^vlastenccký. 1838. 38.Wcnc.
Mdijdalcna Relliffotrá. Wojt. Sedlákowi u pí-

ležitosti obdarowání jiý estným prstenem. 1835
. 51.

L. l\. ; llillersherkii. Moje chýše, 1844 . 56.

Ku kytae (ze Zaleského). 85,

Puilni. Ctwero básní w. Tyl.

Wlaslimila IlUzikoirá. Ilwzda. 1845 . 5. Dfi-

yyra \y boha. . 95. Nadje. 99. Pání. 17. An-
dl strážce. 44. Stesk. 73. Dnowé dtinstwí. . 60.

J. S. Poslední noc spravedlnosti; na smrt Frant.

I (z portugalského). 1835 . 22.

Antonia Sali/ (panna). Píteli. 1838 . 17.

Karel Sabina (Sabinský). Ti \yci. 1835 . 10.

Slzy. 20. Píse. 21. Smíšené písn. 1837 4, 10.

12,' 14, 18, 1838. 3, 9, 12, 20, 27, 30, 39, 46,

Snní básnické. 51. Wínek p;inenský. 1839 5.

Písn. 15, 36, 50. Twé slowo. 1845 . 37. "\Ve

zíceninách. 1846 . 32.

Wojl. Sedláek. Pokoj. 1835 4. >Vž Plzeská.
8. Na píjezd do Plzn J. M. C. Ferd. I s Marií

Ann. Karolinau 7 Záí 1835 . 37.

li. S. Skalkowic. Elegie dle MaUhissona. 1843
. 45.

O. K. Sladkoiric. Potcha. 1843 . 28.

Mil. Swolikuirský. Znlky. 1834 . 23.

Fr. Srbik. Pi kaupání. Taužení. 1836 .
Pospolitá. 25.

W. Stank. Stálost. Wyje^vení lásky. 1834 .
./. ir. Sliibrnij. Do památníku. 1840 . 77.

ska, ^ylast a sláwa. 1841. 17. Fanatik. Duch asu.
Duch strážný. 22. ^ Wíra, láska, nadje. 30. Píse
nemo< nho. 40. Šípy. 48.

At. Stndenij. Slza upamatowání na A. Proskowce
ald. 1839 . 44. Píse. 1842 . 49. (:eským wla-
slenkám. 1840 . 25.^

Ondicj Siroboda. Cekání. 1844 . 4 — 5, Ne-
\yinno I. 1843 . 41.

Wácsl. Su-oboda (prof.). Osla\va zásluh J. Ex.

p. Karlu lir. Chotkowi ald. obcí Pra/.anii dne 4

Lislop. 1841 yynouána. 1841 . 91 — 5.

Snnll. Turkomanská písci. 184(5.

7.denka Sanlloirá. Láska a lakomost. 1846 . 86.

Johanna Š. (panna). Wlaslenci neznámému. 1843

. 6. Wlastcnci mn \váženému. 24. Na harfu 38.

Antonie A. Šemerotrrí (paní). Opuštná. 1840 .
70. >Výstralia. 79. Líbání. 95. Dobrý lík. 103.

Milek. 1K4I. 28. Zastcsknulí. 42. Kozkoš má. 46.

Ples a pání. 66. C^ech. 81. Prawý milenec, 1842.

. 3. Základ lásky. 15. M né jaro. 19. Sídlo

23.

12.

Lá-
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hliiienosti (dle nm.) 62. M;'tj žití mého. 81. e-
ský zpw. 1843, 10. ModlilÍ)a má. 18. Na ski-
vvtinka. 30. Na harfu. 3^^. Neswornosti dech. 63.

Kanárek, . 46.

Fr. Sir. rhiwba. 1839 . 23. Wyslání. 55. Za-
stawcníko. 64. SastnV milující. 73. Piják. 98.

Snaider. Piílcli na památku. 1843 . 5.

Fr. Šohaj. Znlka. 1834 . 20. Tauha. 24. Láska
k wlasti. 38. Jitka. 1835. 10.

Jan Sullin LedechiJ. Nábožné wzdychání. 1843
. 29.

aersoH Šoltkés. Tauha po ulasti. 1839 . 22.

Léta jino.sstwí. 90. Lásky hnw. 102. Píse. 1840
14. \Volání. 28. iMiij ráj. 46. Prosba k duchu
lásky. 54. Lauccní se swteni. 88. Labutí zpw.
99. Na moji milau. 102. Lanení 1841 . 6. Dii-

wra boha. 10. Na mau dýmku.. 20. Proklet bu
na wky. 31. Jlarinina rže. 47. Na^ hbitow.
54. Poslední schzka. 67. Píteli. 99. eská míra.

1842 . 8. Oddanost. 25. Libice. 30. Na harfu

mau. 59. Dwa má. 82. Podbrady. 1843 c. 8.

Na slepého. 16. Zrušený slib. 42. Swatební den.

65. Slza osiaiého. 101.

M. Šlembeva. City wdcnosti atd. na den slaw-

nosti stíbrné swatby nejjas. manžela Karla Egona
kníž. z Fiirstenberku atd. W Krušowicích 19 Dubna
1843 c. 47.

Wácsl. Sic. Stulc. Má wlast. (z rnsk. Jazyko-

\va) 1839 . 60— D. B. W. poslání didaktické, . 25.

Jus. C. Šuldotrský. K jmeninám 3Iarininým. 1836

. 48. Wys. ctné wlastenkyni p. Josef Kl. 19

Bezna. 1838 . 11.

Pednesení školní mládeže Chlumecké w den

zkaušky. 1838 . 50, též w r. 1839 27 Srpna.

Jiii Šweiiier kaplan zámecký (katech.) Radostné

nwílání do Cech J. C. M. Ferd. I od duchowenstwa
biskp. Budj. 1835 . 39.

M. Taiipalik. Náek podagristw. 1846.

Jos. II. Tichý. Znlky. 1835 . 14, 30, 45. Mé
pání W. P— \vi. ke dni 28 Záí c. 38. K píjezdu

do Prahy J. M. C. Ferd. í a Mar. Anny 4 íjna
1835 c. 41. Na smrt J. O. Rudolfa kn. Kinského.

1836. 19. K píjezdii J. O. Jana K. kníž. z Lob-
kowic do Konopišt. 1836. W Máj. . 20. Mé zp-
wy. 23, 33. Pání welesl. p. >Vawinc. Saufowi

ke dni 10 Srpna. 1836 . 33. Ke dni kornnowání

J. M. Ferd. I 7 Záí 1836 . 36. Ke dni kornno-

wání J. M. Marie Anny, 12 Záí 1836, tamž. Pí-
teli swému. c. 38. K rodinám J. O. Karoliny kn.

z Lobkowic, 11 Února 1837 . 7. Upamatowání.

c. 10. Swému píteli. 12. K odchodu p. far. W.
A. Pohana z Poie do Benešowa. 9 Un. 1837 . 14.

Co bych rád wdl . 18. Swému píteli. 22, 26,

37. j. Junsmannowi. 49. Twiirce. 1838 c. 1. Do
knihy památné. 5. Modlitba pán pro J. O. Karo-

linu roz. princeznu z Lobkowic. 20, 22, 32, 34,

36, 51, též 1839 . 4, 9, 17. K píjezdu J. K. M.

arcib. Aloysia Jos. 1838. 45. Matka a dti ne-

zdárné. 1839, 58. Kdo nepítel wlasti swé? 66.

Pomnnka. 70. AVrná díwina, 74. Dobe i.
80. Co dobe wím. 86. Na Máj. 1840 c. 35.

Proslow ped školní zkauškau. 90. Na Welu
k now. roku. 1841 . 1. K rodinán> J. O. Jana

K. kn. z Lobkowic 14 Led. 1841 . 8. Kde do-

mow míij. Píse pro J. O. Marii roz. princ, z

Lobkowic. c. 62. K jmeninám J. wel. p. Hyn-
kowi Cáslawskému dne 31 Cerwencc 1841 . 71.

J. Kn. M. Aloys. Jos. arcib.^ odškolní mládeže ped
zkauškau w Benešow 1 Cerwna 1842 . 55 — 6.

Ke cti J. O. Karoliny knžny z Lobkowic, 4 Listop.

1842 . 94. Kde wlast je má. Má weerni. 1844

. 96. Z písní mých. 1845 . 56. Vlastenecká.
1846.

Jos. K. Tobiášek (lilaw. škol. editel) w Teli.
A\ ys. uro7. p. Leopoldowi hrab. Podstatskému
Lichlensteinowi atd. na den 3 a 15 Listop. 1842 .
91. W Teli 10 erwence. 1843 . 59.

Tomiek. Na hrob pítele J. J—e. 1834 . 3.

Znlky, . 2. 8. 13. 29. 34. 37. 40. 41.45. 46. 48.

1835 . 4. 10. 14. 20. 48. 1836 . 2.

Slowenské písn J. Kollára, w eské form. 1^^.39

. 28. 33. 40. 43. 47. 53. 57. 61. 67. 72. 78. 85.
89. 1840 . 1.3. 20 26. 32. 40. 53. 64. 66. G>*. 75.

83. 1841 7. 58. 1843 5. 36. 78.

Fr. B. Tomsa. Opuštný. 1838 . 7. Bh jest.

1841 c. 4. ^VIast. . 72 — 3. Ohlas wdné wlasti
za dn Cholkowých. 98.

Fr. B. Trojan. Staromstská wž. 1838 . 15-

Odplata. 40. Ludk Milad. 43 Zpw krále les.
49. Ranný. 1839. 12. Ludmila. 51.
Anna Tukaioica. Potek. 1839 . 62. U hrobu

mé matky. 71.

Jos. Tma. Pi wín. 1834 . 18.

F. T(urenskij). Lilie. 1839 . 21. Potcha. 35.
Linec. 49. Lince. 1840 . 9.

Tyf'

a) S Ruhesem : Ctwero básní k welikým plasti-

ckým obrazm Richard Lew na pahorku Swatoji-
ském a boj n diamantu na panšti dle Waltera Skotta.

1837 . 13. 14.

b) Sám : Sborn nmeckých pírody zpytatel a

lékaw a jejich pítomnosti, w Praze 26 Záí 1837
. 40. Na AVelu. 1838 . 1. Trní a rže sebrané
3Iilotau Libeským. 14. Slze wlastenek (deklam.)
1841 . 59 — 61. Koruna wšech lásek (deklam.)
. 77 — 8.

F. T...otrskij. ,Rozlauení. 1842 c. 4. Pání ke
dni 18 Ledna K. S . . . wi. . 17. Pání sirotka ke
dni 19 Bezna J. II . . . wi. . 21. Pipitek ke dni

5 Bezn. J. II . . . owi. . 29. Mocnost modlitby {dle

Fr. Schneidra). 35. Radostná duwra w bohu lásky.

60. >Azponiínání. 68. \a pírodu (dle Stollberka). 93.

Villani bar. K nowému roku. 1843 c. 1. Ce-
chw sláwa. . 48.

Hynek Ulili!: AVvhnání. 1839 . 75. lTponn'nka

lásky Josefa Uhlíe." 1846 . 39. Prosba, . 44.

Fr. Wank. Plawba. 1844 . 7.

Welenický. Slowo nejw. úcty k narození J. C.

3L Ferd. I 19 Dub. 1841 . 32. Naše krawika. 86.

Lad. Budimir Wclkes. Opuštná. 1840 . 49.

Felr Miloši. nVs/j;A//\ Ke satku p. J. E. >Vo-

ccla se slenau B. J. Sltkowau , na Horách Kut-

nách 12 List. 1843 . 92.

J. Hlinek HVs///. Hoe. 1843 . 32. Matka a

syn. 1846.

//. Wildinann. Wyhostnec. 1844 . 38.

Karel (J)raliolin) baron z Villani. Ptáku kde
jsi? 1837 c. 34. Na Kollára. 37. AVlastenec. 1s38

c. 1. \Vše<ky city pewjšnje láska k wlasti. 4.

Wšem Cechm. 6. S\\tan. 8. Sen, tainž. \\ lasti-

slaw. 10. Roz|)álcný Rek 13. Hlas echu k na-
roz. J. C. M. Ferd." I 19 Dubna 1838 . 16. Na
Junffmanna. 17. Jaro. 19 P. Burianowi atd. 26.
Lhá (deklam.) 29. Poi)anzení. 32. Na snut N.

tamž. Pí/.niwci swému Karlu baronu z Villani att!.

. 37. Zárnuitck. 39. Matka milující wlast k synu.
42. Tajcmstwí , tamž. Do pamtné knihy, 47.
Blaho kde. 51. Ke konci roku. 52. Strašný sen.

1839 . 4. Mlniina. 9. Kde wlast je má. 19.

Vyznání swé lásky. 25. Buh. 38— 9 Odpowd
na dopis pítele. 105. Do pamtní knihy. 1840 .
27. Zpwy wojenské. 1S42 . 14. 16. iS. 20. 22.
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Píroda. ^^'^. Bojiiló. 16 — 7. Wlnstcnka. 65. Ni--

wirná íIínnIvh. 77. Ihvda má. 8.í. Liisky l.ol. 97

100 KritLMiifiil z te.-ilopisti. 184;< »•. 12. .Idhiiim

Š. ir>. lU>i;rii;ui-. 21. K>lkii. 23. Wojiiiské iusni-.

35. NVf.'t inl my-^U-nka. S2. TrvMii cloní. 61. V:ú\

Máj (lS2i). »•. (54. Písoíi. 70. Hiižeiio. 76. Pii ilo-

bvwáiií.. ktnvii. 90. K now. roku. lí<44 . 1. Lásky

bili. . 12.

Karel Winaichý. Obraz Cech r. 1500 z lislu

Jit. Balba k Boh. Ila.<. z Ldbkowí. 1834 . 36.

Láska k «lasli Jit. Balba. 42. Na smrt J. C. .M.

Fraiit. I. 1835 . 16.

Jos. Wiiiíti: Dárek. 1840 í. 5. Pod Baul)íiu'm

(J. >V.) 1S45 . 50.

L. Wiišliifi. Aa Karla hr. Chotka ku slawnosii

zaswL-cciií ilzowi-lio mostu, w Praze 4 list. 18 11.

Ad. ]yiick. Bozponiinka. 1841 v. 55.

Jos. Uocel. 1845. Plawba k wlasli. , 70. Pod

Banbíiu-m. . 50. Tíse. 1846.

Jos. Woiiihn. To nám slast. 1835 . 45. Elegio

u weíer we zíceninách IKHenbiiríín. 1836. 22.

\V\le\v citu ke dni 16 Kwlna ls37. 22. >Vesna. 37.

l\ F. M'. Modlitba matina (imi)rovis.) 1841. 56.

Rozhodnuti. 84. Swiláni. 90.

Miiolioslaicfi 7Ali>ili»irií. Na luiui. 1845 c. 28. e-
ská zem. . 51. >Mly. 1846 . 43.

Ant. Kras. /.utiinn. Hadost we zpwu. 1838 .
31. Díwií hnw. 2S. Mocnost hubiky. 34.

r^^g^ Ani. UVirsl. Žiuh. Píse pii prádle. 1836 . 37.

. ,• Aifisen na wlast. 38.
" '^' —ý. Ke dni 4 Prosince. 1843 c. 97. Pohled na

Prahu. str. 5.

í^ejmenotraiiiirh. Zlaté rauno (ke cli hrab. Chotka).

1837 c. 5. (Jblas citu k píchodu J. K. M. arcib.

Alovsia atd. na panstwí Beice. 30 Dubna 1839 .
42.

"

Cwitání J. E. p. Karla hr. holka atd. z ce-

slowáuí.. Beraiincm dne 10 List. 1S39 . 95. Na

behu Cidliny. 1840 . 73. Báse od mšfan Pwiž-

skvch J. E. hr. z Thunu, editeli Praž. etz mostu.

1841 . 92. Zpwv akademie Žoiinské J. E. p. hr.

Karlu Chotkowi due 3 List. 1841 w pedxyeer si.

jmenowin jeho a oiewení et. mostu. c. 93.? |City

wdéiiosli. .. k jmenowinám J. J. od žáki 1843|.

Trauba lásky. 67. Diwadelm' herec. 1846. Wyzwáuí

ib. Dáwuv as od F. W . ib. Versus memoriales od

Calona Iliauptinsklio ib. Oas. od \\. 11. K. ib.

Prawý básník od B . . i.

/íj P í s n c s li u d b ii ii.

497. Jhirš každého echa clného, od /V.

Wntcáka s hudbau.

498. J. liyhij a) Dwanácle písní eských s

miizikau, 1800. Nowé wydáiii s lilulem: Dárek

pilné mláde/.i, ol).suhujií 12 lehkých a pijem-

iiýh písni i)ro jeden hlas na forleplano. W
Pruzc 1829 u K. /- Maycregga.

b) Badowánky newinných dílek, 1804.

f^ Kancionálek pro íeskau školní mládež, oh-

sahujiei uábo/.uá . mrawná . ro/.liná dohra a

užilein.i naueni mláiK/.i podáwajíeí zpwy, 1808

\\ 8. Hudba w rkp.

d) Dobrá P.titliuka /, llolly, od Wojlcha
Nejedlého s ninzikan.

499. Slworení swla w hudbu poslawené od

. Josefa llaydn. w umui hndebníni doklora,

z nm. peložené k pofesonníejósw. p. Franl.

Jos. wýwodowi Batidiiickéuiu atd. od Jarut

Knichiiuj., 1805 w 8. sir. 29. (we NNídni)

u llraschan/.kyho.

500. li. Jahna nowá pobožnost školní s me-
lodiemi. W Brn, 1813 w 8. (u Fruaje).

501. eské pisn w hudbu uwedené od Du-
letáll;a, we >>idni 2 swazky h. r. Text od

^\ojl. a Jana Nejedlého, Pulkowie , Dlabae,

llaulenkrance aUl.

502. Wácsl. J. TonnUek a) Seslcro písní

l)ro jeden hlas píi forlepiatni. I swaz. hrabn-

kám í Šternberka obl. Te.xt od Ilaid\y, W.
Nejedl. Ani. Marka, II swaxek opt šestero oh-

sabujicí, obt. wlaslencfím, te.\t od Hanky [sen,

ekání atd.] b) Slarožilné písn Kralodw. rkp.

s nm. peložením W. Swohody h. r. [Ozn.

Kwt. 1838 pil. 03]. í^ Lauení Stuartky, s ifid^

esk. a nm. le.xtem b. r.

503. Desel eských písní pro zpw a kylani

od /'>. Weirerlaj, (1818). Swazck drnhý (též)

desíti písní dílem pro kytaru, dílem pro forle-

piano, (1820?)

504. Fr. Kniie Písn pro jeden hlas pi

kytae neb forlepianu 1. a II. swazek, 1819.

IH. swazck : Šestero písní atd. z básni Hanky

a Plaka b. r. (Pis. na Wy.šehrad slohem sta-

rým].

505. Dewatero písní od Ant. Žitha , 1821

(pi kytae, asomrn).

506. Osmero zpw Jos. K. Chmelenskélio

pro jeden hlas pi kytae nebo forlepianu av

hudbu Hwedených Jan. W. Chmelenským. W
Praze 1824.

507. Zpéw lovvcfl a zpw družiek ze Sl-
pánkowého Stelce kauzedlníka pi forlepianu,

1824 u Boh. Háze.

508. S. Macháek a) Zpwy eské pro jeden

hlas pi Pianoforle oblowané hrab. Wralislaw.

w Praze 1825. [Hudba Tomáška, Ilolmana,

Maiisingra, F. Škraupa, Ilaydena].

h) Zpwy eské atd. oblowané pann Sol-

cowé, 1825. Skladba: Tomáška, Krowa, Man-

singra, Lcniocha, Koželuha, Mozarta.

509. eské národní písn. W Praze 1825

k dostání u K. Bartha. W púlarchowém for-

mátu, listu 75. Obsahují 300 písni eských t.

melodii s podloženým te.xlcm, 50 nmeckých a

50 národních tancíí. Ponwadž nkteré písn

wíce slok nebo strof mají, proež wydán te.xt

jak eských tak nm. písni zwlášt o sob pod

titulem: eské národní písn, w Praze 1825

w 8. str. VI. a 144. P. rytí z Bittersberku

pewzal na se wydání tchto |)0 celých Cechách

shledaných nár. i)ísní.

510. \\ asopisech, jako v. Hlasateli, Hyllosu,

Dobrozwslu, Dolirosl.-nvn. Píteli ndádc/.e, Cecho-
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slawu altl. po rfizmi nkteré písn s Iiudbaii na-

lezli, wíce mén luulcbii dokonalé.

511. J. Adam. Sbirka eských písní pro

jeden hlas k pianoforte w hiulhu uwedených

b. r. [Obsahuje pt písní ze sbírek Celak. J.

W. Kamaryta, Kociána, Marka a Rokosa].

512. Fr. Jan Shravp. Patero písní od Jos.

Chmelenského ze zpwohry Dráteník atd. 4.

w Praze 1826. Swaz. I.

513. Di: M. Szuc/iány, Písn swtské lidu

slowenského w Uhrich do nnizických not pro

klavír složené atd. W Pešti (1830). Objímají

12 písní.

514. K. F. Pí. Hrob od Salise. Peložil

Ronianus Ježowský. W Praze (1831).

515, Písn národinv: Gott erlialte Franz

den Kaiser, w nm. pols. cesk. rusinské, uher-

ské, latinské a italské ei. We Lwow 1831.

516. Jan W. Koí. Písn pro jeden hlas pi
pianoforte od atd. obtowané J. M. Wolfowi

(1832). Obsahuje dw zaslaweníeka od Hanky,

jednu píseii od Dlabae a jednu od elak.

517. Wašák a) Lumír. Zpwy ctwerohlasné.

[Posud, w Jindy a nyní, 1833 I. 79. w Cas.

mus. 1835], Dílek I. A— D, po tech písních.

b) Nápwy k písním F. J. Kamenického s

prwodem fortep. Praž. kamenotisk Wítka a

Suchého, [Posud, od J, J. w nuis. as. 1843
sir. 450].

c) Národní zpw a ples slowanský, s pr-
vodem, w Praze 1844. Sešit 1. 2. 3, wel. 8.

[Posud. Wela c. 1845 str. 16].

518. J. P. Martinoicský a) Patero zpwu
twerohlasných atd. w Praze (1834) 4, sir.

Obsahuje 3 znlky od Kollára a 2 písn od

Erbena.

b) Šestero zpw jednotlivých s prwodem
kytary. Díl I. w Praze kamenopis, [1 znlka

Kollára, 3 písn Kardašowského, 1 Chmel,, e-
lak,, Tupého a Šohaje]. Srown. Kwt, 1835
192, 311. Posudek , Wcela, 1835, 255 od

Chmelenského.

c) Dle Wely 1836, 390 a Kwt 1836
píl, 92. Swazeek písní a dílek quartet pi-
chystal od spisowatel : Chmelen., Kamenick.,

Erbena, Tupého.

d) Nápwy písní národních w echách. Sbírka

K. Jar. Erbena
;
prwodem fortep. opatil atd,

Swaz. I. Oddl. 1 — 4. w Praze nákladem J.

Hofuianna. Sw, H, odd. 1— 4.tamže. Sw.Ill. tanižo.

519. Jos. Worel a) Sostero písní pro jeden

hlas pi fortepianu. Obsahuje 5 |)isní od Ka-

menického a jednu z Ohlasu es, písní od e-
lakowského, [Srow. , Welu, 1834, 200].

b) Ti básn Chmelensk a Erbena. W Praze

1842.

520. J. W. Swoboda. Sebrání cesk. písní,

od jednoho anda (Dr. llcida) dobro. úslawu

w hudbu uwedených 4. sír. sir. Vlil a 42,

W Praze u .Špinky, 1836, (Oznam. as. mus.

1836, 377. Wíel. 1836, 302].

521. NNnec ze zjiwn wlaslenských uwitý

a obtowaný diwkám wlastenským. S prwo-
dem pianof. w Praze nákladem W. Špinky.

Honík I. 1835 w sir. 4. str. 96, Roník 11.

1836 str. 96. Roinik lil. 1837 str. 96. R.

IV. 1838 96. V. 1839 str. 96,
Redaktor 1, a 2. roníku Jos. K. Chmelenskv. ^

ostatních Fr. Škraup. Jsau (u písn 30 básníku
[jména jich : Cilíikowský. Hanka, Hlawá, llnw-
kowský, Jos. Chiiielenský. Kamenický, Kamaryt.
Klácel, Theresia Liclilenbergowá. Langer. Luflwík.
Mácha, Macháek, Jind. Marek. Maria Antonia. W.
Nejedlý, Nowotný, Opoenský, Picek, Polák. Rclti- ^^gowá, Rosenkninc, 11. z Rostišewa, Sahinskv. Šo- ' -F/^'
haj, Torníek, Trojan, Tyl, Winaickv, >Vla(limír] od
3'ó skladatel hudby [ježto jsau : Dolanský. Dole- ^
žálek, Drechsler, Dreyschok, Drska, Fencl,' Geisler. •
Homola, Horák, Chniclenský, Karas. Keiklíek. Kitll,

Leszetycký, Matauš, Nowotný, Rosenkranr, Ržika,
J. Škraup, Fr. Skraup, Skiwan , Sokol, Storch,
Tobiášek, Tomášek, Trnka, Veit, Wašák. AVein-
berger, Weselský , Witásek, Wocet, AVorel|. Jsau
zde též z oper nkterých zpwy k. p. z Dráte-
níka atd.

522. Sbírka eských písní pro jeden hlas

s prwodem kytary. (16) Složil hudbu: Jos.

ermák (sen, prosba) atd.

523. Sbírka cesk. písní pro 1 hlas s pr-
wodem fortepiana; hudba od Jos. ermáka (Kra-

jina mé diwinky), Kasalický (na malíe) Pohl

(na Botiky potok. Tužba milenky).

524. AI. Jelen. Národní hymny ku koruno-
wání J, M. Ferd. I a 3Iarie Anny. We sbory

a pi fortepianu složeny s pipojeným nm.
peložením. W Praze 1837 (Dirubek).

525. Jos. M. Soukup. Wlaslenka, báse od
Draholina bar, Villaniho atd. s prwodem ky-
tary aneb fortepiana w hudbu uwedena atd. b. r,

526. Fr. Skraup a) Zpwy pro jeden hlas

s prw. fortepiana, [Kde domow mj, Z opery

Libušin satek. Dobrau noc. Tys bratr náš],

b) Wnec, Sbirka ces. zpw. Redaktor Fr,

Škraup atd,

Nowé pokraowání swaz. I, nákladem Berrv a

Hofmanna. w Praze (1844) wcL 8. str. 119. (Skla-
datelé hudby tu jsau : Boieldieu. Janatka. Jirowec,
Karas, 1'anseron. 1'aížek. Sciuibert. Spohr. Stiidler.

Suchánek, Skraup, Fr. a Jan Sfastný, Wašák, Veit.

Písní aiitorowé : Furch. Chmelenskv, Jind. Marek.
Maria acká, Tichý., Nebeský. Macháek, "Worlíok.
Picek, Jablonský, ("elakowský. Kamenický]. Lite-
rární píloha ku >>nci. Swaz. I. obsahuje básn,
od Picka. Marie Cucké. Píchla, Nebeského. Máchy.
AVI. Ružikowé. Roh. Swobodowé, Hajniše, Tichého.
K. ŠlaiKi. Eiliona, Šíraj. Myšlenky o slowanskéin
zpwu od Ritlcrsberka. eská poesie od Nebe-
ského. Hlázniwý hauslisia od Tyla. Žiwotopis Pa-
lackého s obrazem atd.

527. Píscíi husitská z XV stol., pro hlas

basowý se sborem a prwodem fortepiana. [Po-

íná : Tšme se blaliau nadjí ald.] 3 lisly fol.
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b. r. u Hofinaiina av Praze. Též co fanlasie

(oHCcrlsliuk) oil F. Liszta. [Kw. now. 1841

sir. 20].

528. Narodili zpw a ples slowonský. W Pr.

1844. W Budii, sw, I. Sklad u J. Fišera w
Karulin.

529. Písn wlaslciiskó s pruwodein kytary a

forlepiana >v liudhii uwedciu' od Ludw. ryliíc

z Uietricliu. W llolomauci 1843, kamenotiskein

Škarnicla a Uoinka. [Oziiain. KwOl. 1844 sir.

16J.

530. Zpwniek pro dobro dilky s piano-

fork-m. Sebral a wydal Jos. Rudl. W Praze

1845, 1 swaz. (nm. a iesk.)

531. )V. A. Suoboda. Sbírka -eskýcb ná-

rodiiíli písni s rytinami a nápwy. W Praze

1845 [skwoslné wydání.. Pocbwala w VVtel.

1845 sir. 231 od Dr. Cejkyl.

532. Jana Orehského : Sestero selskýcb písni

od K. Snaidra . pro jeden liias s príiwodem

fortepiana. W Praze u .1. Mofmanna, 1846 we
4. [s 6 obrázky]. Skladatel Dr. Jan Diepoll Hekl.

) Popisné.

533. Wyobrazení potopy swla z nem. Sam.

Gesoera ,
peloženo od Got/fr. J, Dhtbae atd.

W Praze 1801 u Fr, Jeábka we 4. str. 10

(welmi swobodn pel.).

534. Poslední saiid složený od ]Vojt. Ne-
jedlého. W Praze 1804 w 12. sir. 83.

535. Chrám Gnídský, báse od Ani. Piich-

mayera z franc. peložená, w Praze u Fr. Je-

ábka, 1804 sir. 95.

53G. Poslední den a saiid, báseii we Ieeb
písních, složená od FRAXT. RAY.\IA\A, d-
kana Oaslalowikého, w Praze 1817 u J. Fel-

terle z \V. w 12. sir. 45.

537. Wznešenosl pírody. Lyrická báse w
šesti zpwicli od M. Z. POLÁKA, w Praze

1819. u Jos. Felterl. z W. 8. wel. sir. 90.

538. Peklady klassikíj wšecli národ a casíi,

wed a umní, tislo II. Tliom.sctnowy poiasy.

W eské werše uwedl FKANT. DAUCIIA,
w Pr. n Spurného, 1842 w 8. (Casomrné
zkaušky již ped tím zjewily se w Oas. mus.

1838. We Wlaslimil. 1840 III. 41. 1841 H.

37. 141. Úwaha od Wocela w as. mns. 1843
sir, 292.

5.39. \V iasopi.sch a) w Hla.sjílcli : Hra w šachy
(z Liidowici) J. J. I. 568. Hanácký ráj od Siin.
Wrány lil. 354.

hj \V ('((hoálawii: M. Krále: Podzim, 1820 í-
slo .37 a 1821 18.

cj Cis. miit. Dw mctri.ké híky: Jaro, lelo,
jese, zima, 1828 lil. 4.'.. Winalirkvlio.

d) C. Wela. Síawnosl na lioe Kuntické, od
Ad. J. Ulka, 1841 . 25 — 7.

e) Kin-ly. Slnpn stáí. pel. F. X. S. 1835 .
28. — Wýiiiiick z hásiH- pr)|,i.sné Há Dici, od Sa-
mosl. |{. lirobon. 1810 'A

i^J R z p r a w n é.

540. Památná celému swUi tragedie ancbožlo

weršowné wypsání pádu prwních rodi, kdežto

se tém wšecky materie, nadházky a pochyb-
nosti jak ueným lak neueným se naskyUnva-
jící j)ednášcjí. wyswtluji a gruntovn odpra-

cuji , s pipojeným hlasem kr\vc Abelowy,
truchliwým Seta nad Ábelem kwílenim , hrobu

Abelowého epita)>hium, a pronikajícím hlasem

krwe Krislowy, sepsaná od jednoho Skalického

ADaíIOVEHO SyNa (t. j. AiKjusíuis Dolesc/ial

minister verbi ecciae llybensís , Szutsanensis"'

nunc. W Uherské Skalici, 1791 w 8. sir. 392,

krom pedmiuwy na 3 lisí. a regisl. lat. slow.

Na konci jsau 3 duchowní písn a modlitbika

>ve Nveršicli
;

(recensi té knihy wiz Annal. Am-
broziani II. pag. 115 — 124).

541. JANA NEJEDLÉHO a) Smrl Abe-

lowa , od Gesnera sepsaná, a do eského pe-
ložená, w Praze w 12. 1800, po druhé 1804
oprawená, s islým obrázkem u Fr. Jeábka
stu 191.

b) Dalnys a prwni plawec. Spis Gesnero-

wých díl druhý, >v Praze 1805 >v 12. str.

202 mimo pí|)is.

542. ŠEBEST. IINVVKOWSKÝ a) D-
win. Báse smšnohrdinská w 12 zpwích, w
Praze u Fr. Jeábka w 12. 1805. Díl I. str.

219. II. díl str. 184. Podruhé: Báse roman-

licko-hrdinská w 18 zpwích [naskrze pe-
dlána] díly 2 w 8. str. 403 , w Praze arcib.

tisk. 1829. [SloMO o Dwin od W. Nejedl,

tas. mus. 1831, 290— Oj. b) Doktor Faust.

Starožitná powst w 9 zpcwícb, w Praze 1844
arcib, tisk. \v 12. sir. 180.

Powst o Fanslu, který aby w tajemslwí pírody
hiaubji wiiikl, wešci w spolek s dáblem, kterýž

jj dle úniliiwy |)0 uritém ase za žiwa wzal. 31y-

šl-iika pow.sli té základem slaužící jest, že lo-
wk wypíiiaje .se nad .>iílii ducha .soh od boha da-
naii, /hlaiidí a inocno.steni teMmo.sli dii.ší propadne.

^^ nm. Klingir, Sfliink. Klinjícniann, Gollie, Lenau
a j. lu látku pocti(;ky \vz«llali. Hnwkowskj užíw
powsli, že Faust w Praze obýwal

,
jej Cechiím

znárodnil, a v\ítzst^'í nad asem jemu pip.sal.

543. Jana Jlillona ztracený ráj. Peložený

z anglického jazyka do eského od JOS. JUNG-
MAXNA atd. w Praze 1811 u Bob. Iláze w
12. I. díl sir. \II. a 321. II. díl sir. 307. Po
druhé jakožto nowoeské bibl. wydáwané od

Oes. Mus. . HI. 1843 str. 356 w 8. (opra-

wené).

544. Mesiá.š Klopstokuw pel. od Stadia hc-

xamelrem. VV rkj). ástky d>v w prose pe-
ložením FR. MYSLIWECKA, «ylišlný w
Illasat. 1. 281. a II. 277.

545. FR. RAYMANA a) Maí Magdalena,

w 5 zpwích, \v Praze 1816 w 8. str. 9 4.

,4

Srí-

r
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Hexametry w té básni k casomniým se po-

nkud blíží.

b) Josef aegyptský. Báse we dwanácli zp-
wích. Složená atd. w Praze 1820 u Josefy

Fetterlowé z W. 8. wel. sir. VI. a 137.

546. Papaušek , báse snišnohrdínská P.

Gresseta >v lyrech zpwícli. Z franc. wyložil

(DOM.) KINSKÝ, (esky a franc.) w Brn
1817 u J. J. Trasslera, w 8. sir. 72 pedml. X.

5 17. Igor Swaloslawic. Hrdinský zpw o ta-

žení proti Polowcm. Wrn w pflwodním ja-

zyku, s pipojením ceske'ho a nm. peložení

od WÁCíSL. HANKY, w Praze u Háze 1821

w 8. str. XII. a 80.

548. Iwan. Báse epická w pli zpwích,

od FR. ALEX. ROKOSA, w Praze 1823 u

Fellerlowé z Wildenb. w 8. str. 90 mimo wy-

swétlení slow.

549. Ossianw Fingal a nkteré menší zpwy
(Kuthulinowa smrt ald.) pel. JOS. HOLMAXX.
W rkp. (1825).

550. W. [Vojáek. Wácslaw (báse) w Pr.

1845 u Jar. Pospíšila sir. 45 w 16.

551. Wojt. Nejedlý, o^ Oltokar, báse epická.

w Praze w 12. díl 1. str. 210. II. 212, w r.

1835; díl III. sir. 162, r. 1836.

b) Wralislaw W Praze u J. H. Pospíšila,

díl I. 1836. w 12. sir. 200. díl II. 1836.

str. 228. epická báse w 1 7 zpwích.

c) Wácslaw. W Praze 1837. u Jar. Pospíšila

w 12. sir. 285. Djepisná báse w 8 zpwích.

Na míst pedmluwy stojí žiwot Jana ISejedlého,

psán Šeb. Hnwkowským,

552. Fr. Lad. Celakowský. Panna jezerní.

Báse w 6 zpwích Waltera Skota , z anglic.

pel. W Praze 1828. u Jar. Pospíšila. 12. str.

188, mimo wyswtlení [Jest wlasln román we
werších.]

553. Jan Holý. a) Swatopluk. Witazská bá-

se. W Trnaw u J. Jelínka. 1833. wel. 8.

str. 196. Podruhé w Sbírce jeho spis 1841.

b) Cyrillo-Melhodiada. Witazská báse w 6

zpwích. S pipojeným žiwotopisem swatých

Cyrilla a Welhoda, jako též bájeslowím pohan-

ských Slowákow a wy&wllcním nkterých slow.

W Budíne univ. tiskárna. 1835, 8. str. 165.

Podruhé >v Sbírce spisnw jeho. 1841.

554. [V Štuk: Konrád Wallenrod, powést

djepisná z djw Lilewských a Prusských, od

Mickiwie pol. psaná, esky j)clož. weršem

casomrným. W Praze 1837. mal. 8 sir. 93.

555. J. Erasin. Wocel a) Pemyslowci, bá-

se (lyricko-) epická. W Praze 1839, wel. 8.

str. 192. u Jar. Pospíšila. (Srown. Kwly 1838
prii. 72.)

b) Me a Kalich, lamž 1843. sir. 220. [ja-

kožto druhý díl (Pos. Kwety 1844. Posud, w
Paulniku III. str. 95.)

c) Labyrint sláwy. W Praze 1846. wel. 8.

sir. 266.

556. Jas. Kaer. Arnošta Šulce okauzlená

rže, w eština pel. We Wralislawi 1840
tiskem K. Gunlhera. 12. sir. X a 105. Wydal
J. Purkyn.

557. A'. Winaiivký. Jana Lad. Pyrkera perly

poswálné, z nm. pel. W Praze 1840, wel. 8.

sir. 216.

558. W. Nebeský. Protichíjdci: (lyricko-roz-

prawná báse) W Praze 1844, u Jar. Pospíšila.

[Posud, w Kwl. 1844, sir. 192.]

559. \V asopisech a) W Hhtsalcli. AVratislaw,

epická báse od W. Nejedlého, lni zpw lišten

(IV. str. 175).

6) We Widen. Listech «) Ossiaiia ti menší zpwy
(písn Selmské, wálka Inisth. Kroma) od F. Pa-
lackého (1817). /j) Myšiada (z polsk. Krasického)
pel. od Rožnaiho, 8 zpwii ; dwa poslední zpwy
cele chybi, (1815).

c) W Cechoslmcu nkteré rozprawiié básn

:

Jiiid. Marka, Chmelenského (ti ballady Silierowy)

Stpiiiky, Rokosa, Rettiga, Klicpery, J. z Ilwzdy
(zpwec z Gothe) a j. Peložen tu též Ohennik
z W. Skotta, a ástky z Ossiana Machákem atd.

d) as. imts. F. Celakoirshý. Kralowic Marko a Wíla.

1830. n. 143.

W. Hanka. Zlomky z epic. básn Wlasta , od K.

E. Eberta. 1828. III. '39.

Š. Hnéickowský. Šemik. 1831. IL 127.

J. Chmelenský. AVnec a pr.-ten. 1827. U. 48-

Wlastislaw a Nekla, historický obraz. I'=í29. 1. 3.

dw romance. 1833, III. 248. Spitihnww saud.

1837. n. 139.

J. Jungmann. K z hory (p. z Herdera). 1832.

I. 14.

J. KoUár. Mstiwoj. 1837. IV. 58.

J. Langer. Starožitné básn ruské dw. 1834. H.

138. Druhé dw. IV. 373.

S. Macháek. Kurcius. 1827. \. 12. Trest. 1837.

IV. 279. Kletba, 281. Heman z Bubna, 285.

Jiná. Marek. Jaromír a AVeršowci. 1831. IL 124

)F. Nejedlý. Zpéw IV z básn Oltokar. 1828. I.

7. Zpw III z básn Wratisiaw. IV. 10.

W. J. Ficek. Swatba na Krásné Hoe a Ohniwý
pluh. 1835. H. 131. 136.

B. Picht. Ignacia de Castro, episoda z Camoenso-
wy Lusiady 1836. I. 6.

J. Purkyn. Torquato Tasso oswob. Jtrusal. Zpw
XVI. 1834. I. 3.

^Y. J. Ráh. Wanda. 1831. 351.

W. A. Siroboda. Horiniír a Šemík (od A.MiilIera).

1827. II. 20. Kaša a Ríwoj. IV. 106. Karlíiw war.
1828. III. 49. Z legendy o sw. Janu Xcp. 1829.

HI. 3.

Fr. Šohaj. Mé procházky. 1840, str. 323.

B. Trojan. Eliška, 3 romance. 1838, str. 150.

K. Winakký. Kochan a Milina. 1828. II!. 45.

Aeneidy zpw I. 1836, str. 237. IL 1829. I. 107.

II. 45". Ze Swatopluka J. Holého zpw. VI. 1833. 278.

J. E. Witccl. Z epic. básní Pemyslowci. 1835.

243. Zlomek z roniant. básn : Labvrint sláwy.

1845. 271.

e) Ccchoslair. Cech. Sámo. J. S. ro;Hie/;.Dluhowi
hrdina, . 2. Bratrowa smrt, . 2. Raisa III. str.

26
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57-60. Cecil, powst, sir. 1-22. Sainowa wílíz-

slwi. Samo, str. 1-9.

Mííf. Háb. Krt-slislaw syn. Cechosl. . 2.

fj Wlaíliniil. J. f. hrsowskv, dle národní powsli.
1840. IV. 217.

Jimi. Marek. .Miironiská koraiiliw. ISJO. II. 5.

tj) Ktrétif. li. Ihi. Dwv romancí ínských. Pr. IV.

Dr. ejka. IVowoarabská národní romance z La-
marliiiowy cesty na wýchodé

,
pel. 1838, sfr. 30

(w prose).

Erben. Smolnv war. 1834, . 12.

J. Esop. Xesfaslná. 1836, . 13.

Š. Hiiirkinrskij. Prawdiwá historie o jislém ieni-
chowi. jak na námluwv jeda ztratil botu. 1834,
. 50. lubos. 1836, . '36.

S. Chalaupkrt. Ilolnb. 1834, . 37.

J. Kalina. IVoworoní noc. 1845, í\ 85, Parisina

z Byrona. 1841, jtríl. 17-74.

Jar. Kamenický. >Vidéni, dle A. Mickiewie. 1834,
v. 4.

S. Kapper. eská píse. (Z Sonntagfblátter—k.)
1845, . 106.

Kuimniiij. Wywržená. Z Pn.škina pr. 1839, str.372.

J. Lattschinann. Kamenný kíž. 1835, . 34.

J. li. Liinari. Cikánka. 1843, . 12. chycená smrt,

powst národní, . 17. Cpír, ballada niorlaská, dle

.Mex. Chodžky. 1842. . 14.

Jind. Marek. Wodníkowa newsta. 1839. 118.

\y. ^ebeshlj. Odsaiizener. 1843, . 11.

P. Affata Skoworodníkowa. 1842, . 43.

M. Silorad Patrbka. Bojowník. 1835, . 13.

B. P. Chochlik (z Odyncc) 1836, . 21.

B. Pich/. Spanielská romance z L. Gongory. 1835,
. 33.

Jar. Pospíšil. Hvnek z AValdŠteina, dle A. ze Zá-
tora. picl. 1835, t". 29.

L. K. ; Ritíersbergii. Hetinan Kosinský z pols. od
J. Bohd. Zalcského, pel. 1843, . 9(3. Zpíwající
jezero, z pols. Zaleského swobodné pel. 1844.
. 122.

Fr. Rokos. Swaté kopí, legenda. 1835, . 40.

F. J. liubei. x>'e.šfastné ženy. Z Gellerta. 1836, .
4. Horimírijw skok. 1838, str. 260.

A'. .Sabina. Wérnost jinocha, 1835, . 26. Plavvba
utopcncowa. 1839, str. 385. Mnich, dle rnsk. J.

hozlowa. 1840. 65.

C. M. SicoboJa. Zlomek básn Ivr. epic. 1842.
11.^
J. Š. z Podbrad. Chudý uhlí, z ruštinv, 1845,

. 80.

Slulc. Duma o Zulkowskcm (podlé iXmcewie)
1834 . 46. Ti Budnysowé, ballada lilewská,
podi- A. Mirkiewíe 183.5, . 19. (?J

Lidmila Tichá. Dwé kwítka. »ýjimck z epic.
básn. 18.36. píl. XIII.

F. B. Trojan. Fwec 1834, . 9. Cizinec 1835.
<•• 46. Bloboj Wršowec, pt romancí 1836, píl.
XVIII—XIX.

A'. /•:. Tupý. Satek. 1834, c. 18. Ti zlatí wla-
sowé, báchorka w 6 djích. 1835, . 35—7.

Tijl. Jezdec od F. 1840. str. 289. Starý komedi-
ant, . 3B.

J.E. Wocel. Wýjimek z Pemyslowcii. 1836, . 17-8.
Á. J »»Vr«//ío. Jií Krokowín. 1835. . 28. Xe-

\\.^ta 18.36, c. 27. Ilnidknwská lípa. 31.
\y. Zloch Dobry kin/.c. 1834, c. 8.
Fr. Ziriina j Jiitltiraldii. >Vodník. 1844, c. 9.
^ejmeno,r. Wražrdlnicc. ballada wendirká. 1836,

. 6. Tuhý priiwod, dle Saphira. 1841. 44.
C. HVf/í. Bartci Jos. Drahomíra, powst 1840

{:. 38.

^ Berger. Pyrrhus w Itálii (lyr. epic), 1841, c. 13.

César na procházce, . 53. Dobroinný lakomec,
. 83.

eíakotrshj. Koist Litwínowa (z OdjTice). 1834.
. 7. Chlaul)a zhauba (z rusk. staroby!, ski.), . 9.

.)/. erný. ertowý wrch, národní poui-sl. 1843,
. 55-60.

J. Ilannš. Bludika. 1841, . 101—2.
Fr.Uumhal. Ilorimír. 1843, . 85—6. Ohlas, . 91.

Lumír. 1844, . 10. Jan Tisla (wýatek z wlší
básn), . 19.

Kalina. Lázei Libušina. 1845, . 10.

./. J. K(fílár). Balsazara widni, z Byrona pel.
1838, . 22.

F. Ko.ialecký. Založení Týnského chrámu. 1838,
. 31. Dalibor a Zdislawa." 1840, c. 84.

ir. Kráíkij. Díwina láska k otci. 1842, . 43.

Fr. Kraiiiilka. Oreadka. 1839, . 103.

A /)/. Krejii. Hulán a dwa (z polsk.). 1838,
c. 46,

Fr. Kirt. Powst ukrainská. 1843, . 17.

B. Liman. Balada dle Puskyna. 1845, . 92.

J. Malý. Co j»'st nejsilnjšího. (Zlomek z básn
pod jménem: Zpwcowa |)auf, Ivr. epic), 1834, . 33.

Mirosíatr. lluniad (dle Vogla). 1841, . 82. Bílá

paní. 1842, . 36.

^ebeský. Uydiduch. 1845, . 20.

Božena ISincotrá. Wodník. 1844, . 60.

ir. Picek. Díwka na behu. 1837, . 34. Bla
u potoka, . 49. Mílo a Bla. 1838, . 7, Ne-
wdník, . 11.

r. /{.
' Paup. 1838, . 42.

M. Báb. Wýstražný zwon. 1838, c. 33. Wdk
za wdk, 24. Jaroslaw Bukowec, 44.

Tomiiek. Jury a Jela. 1831, . 15. Ples lebek,

25. Songor a Lubo. 44.

Trojan. Odplata. 1838, . 40.

J. WeselsJnj. Ballada w 4 oddleních. 1843.

str. 193—205.
Winarický. Z Swatopluka J. Holého ástí. 1835.

. 13. 15, 23, 24.

O Idyllické.

560. Gallase nkteré selanky : Tajemný dub : bu-
kolické procházky s mora\\skau niuzau ; nioraw-
ské prosaické idylly w rkp (w. morawská niuza.

|)redniL)

5tí 1. aJGesnerotry idylly, od WÁCSLAW.V
HANKY, w Praze u Boh. liaze, 1819 w 12.

str, 24ó , miiijo obsah a wyswellení slow 4

listy, b) Idylly. Spis Gesiierowýth díl III. pel.

Jan rsejedlý w 12. sir. 192, w Praze 1829
u J. Jeábka. [Posud. \v Cas. mus. 1830 11.

210.]

5()2. JAROSLAW LANGER. Selanky w
8. str. 192, w Praze a Hradci Kr. u Pospíš.

1830. |Pos. Oas. mus. 1830 str. 210 od el.]

503. JAN WLCEK. llanicka s kuátky,

idyllická báse od A. J. Eberharda pel. w Fr.

1840 u W. Špinky \v 10. str. 48.

564. W asopisech a) W Hlasateli : Šest id> II

pwodních od \\. IVejcdlého (Slaraušck, Jitro. Od-
placená dobrodiní, Slaroslliwá malka, Miloslaw,

ilnízdo) : tolikéž od J. Xcjcdlélio ( Podzim , Zima.

Lcto. Jaro, z Pope; .Menalk a Eschints. z (i»;snera,

Ladislaw) , B. Dlabae (Jarmil a Bla) a J. Kra-

máe (Zablaudilý).
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i) W echoslawii nkteré idylly Kokosa , .1.

Marka a Kainaryta.

c) Mus. as. Selanky w kroji eském od F.

elakowského. 1829 II. 17. línw, selanka , od
Langera. 1833 I. 73.

d) Wela. 1839 . 102. Dobroslaw a Ilájemila

. 6. Jaroslaw od Hrobon.
e) Kvélij. Rozdrcená piksla od Tvpého. 1837

str. 37. Lubor a hraso, od Langera. 221.

f) Ceclioslfnr. Pastwec V. str. 28, od Toiníka.
Jarní sen V. .52, od Langera.

<;) Zora. Selanky od J. Holého. 1836. [Též w
sbírce básní jeho].

^J Naiícné.

565. Psáni poelické P. Knoblochowi od Bob.

DLABACE, 1782.

566. Trpliwost jako nejjistjší prostedek

proti odpornostem a bídám zdejšího žiwota.

U hrobu p. Pawia Ježowie atd, w Prešpiirku

we 4. 1 y„ arch, (pipojena tato ec weršo-

waná jest ku kázaní J. Podhradského, wiz káz.

pohební). Skladatel jest JAN KOCIÁN.
567. Edwarda Younga kwílení aneb rozjí-

mání noní, z anglicke'ho jazyka do ceske'ho

peloženo od JANA NEJEDLÉHO atd. w
Praze 1820 w 8. str. 132 (dle staršího wy-
dáni, toliko ctyry noci).

568. Osmmecítma prawidel hry mrawopo-
testné, která se wiibec nazýwá : Šest a dwadcet,

aneb trapulky do bulky s prosloweni a doslo-

wem, od FRANT. KLICPERY, w Hradci

Král. 1822 w 12. (žertowného druhu),

569. Karel twrtý. Nauná báse w 8 zp-
wích , od W. NEJEDLÉHO. Zlomek z ní

>v Hlasateli IV. 52. Celá wyšla w Praze u J.

H. Pospíšila, 1835 w 12. str. 189.
570. AV asopisech o) VV echoslawu: O cti

od Stépniky (1820). Jiné od Kociána (1822),
Chmelenského (1823), Krále (1824), Fejérpataky

h) as. mus. Procházka dle Sillera. Purkyn.
1829 IIL 71.

AV. Stach. Drobnstky ze stár. Weršovvce. 1829
IV. 82. eské wersowání. 1830 L 51. Ohlas lyry
jeho. 1836 IL 162.

Maria Antonia. Dvva pozstatky ze spisu ieiích.

1836 IL 156.

cX eská Wcela. AA eliéky. 1844 c. 99. B. W.
od Štulce. 1845 . 25.

d) Kicéfy. Domácí léka, (lyr. didact.) 1835 c.

27, od Jana z Hwézdy (J. Jlarka).

?/} Jinotajilelné.

571. Jind. Brauna nkteré hájky a powídacky
pel. FR. TOiMSA, w Praze 1777 w 8. N-
které z nich slojí w Cbrestom. jeho na str. 214.

5 72. Wýtah dvojsmyslných iibozpw z la-

tinského a jinších jazyk do eštiny peložený
od jednoho staroeské nezlíenosti milowníka

(WELEBY), w Praze 1T97 w 8. str. 88.

Jsau to tyi z tak nazvaných lusus allegorici

Patr. Sautel S. J.

573. Obnowený Ezop, nebo nowé Ezopowé
bajky podlé rozliných básni sebrané a wy-
pracowané. Spolu s piloženým wypsáním Ezo-

powa žiwota. S osmi obrázky a wyobrazením

Ezopa, od WÁCSL. RODOM. KRAMERY-
USA, w Praze 1815 w 8. str. 164 (z nm.
Meissnera a jiných).

574. A. J. Meissnera Ezopowé básn pro

mládež, pel. od IGN. ŠIESLERA, w Praze

1816 w 8. Nowé s 150 rylinkami zaopatené

>vydání.

575. J. Ephr. Lessinga hájky knihy tri, pe-
lož. DOM. KINSKÉHO, w Brn 1816 w 8.

str. 123 (nm. a esky).

576. Bajky pro dílky, peložil i sepsal JO-
SEF CHMELA I. díl. w Praze u Bob. Iláze.

1818 w 12, str. 159. IL díl w Hradci Krá-

lowé 1821 str, 124.

577. Podobenstwí, od Fridr. Adolf. Krum-
machra, peložením FRANT. BOHM, TOM-
SY w 12, \v Praze u Jos. Fetterlowé z Wil-

denbrunu. Dílek I, 1821 str, VIII a 192. díl

II, 1821 str 192. IH. 1822 str. 208.

578. Listowé z dáwnowkosti. Z nm, J. B.

Herdera, pel, FR, L, CELAKOWSKÝ, w
Praze 1823 u J, Fetterl, z Wildenbrunu w 8.

str, 96,

579. Sto welmi nauných d\A auádkowých
bajek \v ei wázané, z nm. Jos, Miillera swo-

bodn pel, péí a nákl, J. H. Pospíšila w 16.

w Praze 1829 str. 100.

580. SAM. GODRA. Pwodní mrawní bajky

w 12. str. 154, w Skalici u Fr. Škarnicla,

1830.

581. VINC. ZAHRADNÍK. Bajky: Díl L

w 12, str, Xn a 108, w Praze 1832, u W,
Špínky. [Pos. as. mus. 1832 IV. 480, od

Winaického], Druhá sbírka s pipojenými aforis-

my o bajce, censurowaná w r. 1834 posud ne-

wyšla, Ptmecítma bajek, tištno w Cas. mus,

1830, 282.

582. Zaklený chrt, aneb píbhowé Jarosla-

wa Werniše \v chrta skrz (po) njaký as za-

kleného. Od nho samého, we 3 knihách, 1 50

ješt neznámých hájek obsahujících, léta 1 402

sepsáni, nyní. pak wydáni od A. F. K. Šifínera

w 8, w Klatowech 1833 u Jana Kr. Brauna.

[Pos, w Kwt. 1834 38. Obrana tamž 142].

583. Bajky Jonáše Táborského . \\ Lewoi
u J, A\'erthmiillera, 1840. Wydal Fejérp,

584. Snmy zwial. Bajka i prawda od K.

Winaického, w Praze 1841 w are, tisk. <lr.

120. [Pos. od Nebesk. KAvt. Now, 1841 17].

585. Ferina Lišák z Kuliferdy a na Kiukow,
ili kratiká historie zlopowslnýcb kauskii sta-

rého Beineke, již wydal dle mnohých rukopisu

slowanskýcb Dr. J. P. Jordán., uitel slowans.

26 "^
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jazyku a lit. ald. >v Lipsku 1845. [Jest lo pe-
klad swobodný básn sluroiimofke , kterauž

Goth liexametrein pedlal] >v 12. sir. 283.

CWIastn od M. Kl.]

5SG. Padesáte bajek a nkolik básniek pro

naše nule maliké, sebrané od W. ^TULCE
atd. w Praze 1844, (jakožto Mslo I. Wše-
iiauené bibliotbeky pro mládež, nákladem ui-
telských Porad w Budíi) u Karla Fetlerla lišt.

587. KRANT. TUEBOWSKÝ cKUicel).

Bajky Bidpajoinj, tém do wšeeb jazykw dáwno
již peložené, po íesku widlané od ald. Sw.

lni. W llolomauci 1846 w 8. str. 115 tisk.

AI. Škarnicla [wiz IV. 667].

588. AV asopis, a) \V Hlasaleli od J. Nejedlého
24 biijek z Floriana a j. Ign. Siesslera 3 , Kaulen-
kranoe jedna.

i) W nozinanitostech od .1. Cliniely polom w
sbírce opt wydané. J. Lindy a L. Ziei;lera kaž-
dého jedia.

r) We Wid. Listech, nkteré od M. Sychry a A.

arí/.ka.

d) W Piittli vilddeic, od M. Patrcky 3. J. Ja-
wornického 1.

c) \y Dobroslatni ermáka. Slpniky, zwlá.št
ale Patrky (42j hájky.

/) W Cechosfami hájky (peložené) od -Sicslera,

Fatrky, Koího. Ehertowy |1824j od Hnojka ald.

Jinoinjitelka od hociána (1821).

g) as. Hii/s. M. J. Siichiti. Ptáek a kámen a

3 pítelkyn, allefforie. 1827, III. 94.

L. Langer. Bajky. 1829, I. 70. Kopíwv. III. 11.

IV. 3. 1830, L 43.' 1831, L 24.

J. Chmelil Fedra Augusta Liberta bajky. 1844. 163.

h) Ceshá Ue//. Berger. Krpj a slunce. 1840,
. 11. Diamant a perla, 24. Lew a tygr, 29. Fík
a trnka. 100.^

W. Jin. Cermáko\va smrt. 1843, str 231.
lliijnijš. >Vydiduch (pnrab ). 1845, str. 77.

F. llumhal. Aiicfforíe. 1843. . 77.

Fr. Kaka.. Osel nemocný a ^ylk. 1838, . 28.

A. Mil. Kr. Sojka a \ye\yeice. 1839. . 27.

J. ít. Linian. Mcdwd taneník (z Gellerta). 1841.
. 103. Pes (z Gellerta). 1^42. . 10.

Jvs. ^utcáh. Podohenslwí 1840, . 36.

Kcjmen. Mrawenci. 1840, . 37. Nemocný sultán

ili košile šfastného lowka (parab.), str. 176. Liška
H >vrána. 1838, str. 8.

Fr. Sir. Bajky. 1834 . 1836.
F. T...oirskij. Otec a ti synowé (dleLichtwera).

1843, . 4.

i) hirltj. J. D. Rí^izné stránky powah lidských
w oflwu ipické hajky. 1834, sir. 80. Sen o lidi-ch

s o-inbni s\y<m nespokojených; z angl. pozoro-
>yati-|p wyal Fr. ernohatis\ str. 91. Ohrauky
(hrdky) od Hol. sir. 285. Spiso\yatelu pirownání
od hihihi (z Juretid. kal.). 1835. str. 68. C'lo\yk
bprawerlliwý. sir. 11«. Jjskrv" od .Štorrha. str. 119
sld. htenj.sau. od 7y/,/, 314. Malby Jiíka Lišky, 385.

Fr. Daucha. Parainythic llcrder. (.lilíenka. Kw-
lena wolí. si milence. Tvyorení hrdliek). 1838.
sir. 188. Clowk a hauhy, od Gabriela. 1844, . 70
(besední lení).

J. \V. Kaniaryl. Pomnnky trhané na procház-
kách zábauných (ze Sbírky prupowédí). 1834 . 9.

^ Prátr. Kauheh. Kamzík a niedud. 1834, . 22.

lo\yk a weyr (z pols.). 1838, 101.

P. Wiehj (allcg. salyr.). 1834, . 11.

Silorad Patrika. Slepice a kohaut. 1835, . 10.

>Vuz a kun, :i2. 'Wraucí list, str. 85. Skoepina
a strom. 1837, 14. Kojtixyy a plané rže, 20, 27.

Reka a potok. 22. Nesnadné a zlé Nyoicní, 23.

fíuchloirskij. Zajiciada >ye 3 zp\yícli. 1815. . 105.

Smetana. Nco z fysiky (podobeihstwí) 1840, 120.

}}. S. Štalc. Bajka podle Ant. (íoreckiMio. 1835.

20. Bajky Kr. Snaidra. pel. 1838, 31, 69, 94.

Il\^z(ia a jehla macneto\yá. Z Dennice ilyrsk. 114.

Podobensiuí. Z Denn. ilyrs. 1839. str. 13.

Traká. Oas (dle polsk.), alleg. 1834, . 27.

I\'ejm. I)\yé sester (alleg. z rusk.), Now. 1843.

str. 97. Lidský žiwol a železné dráhy (lení). 1844,

. 80.

kj Wlastimil. Bajky (z rkp. P. .L S ga). 1840,

II. 232.

I) Jindy a nijnL 1833,1.39. O bajce (zllerdera).

IL 1,30, od Síra. od Frycc — 68, 101, od Šlorcha

(bajky ])ro e.-^ké díwky). — 114 Od Michla (sen

schudlého Uii|)ce).

mj Plody. 1836.

n) Iloil. pr. 1827, . 15 — 1833, 30 od Tomsy
(sen pinly eské, podob.). — 56 od J. K. A. —
100 (podobenství).

o) Piitel mládeíe. 1827. I. 109. — 1828, II 95. —
1829. I. (prÍjpo\ydi a podoI)enst\yí). — 111. 43 (po-

doiiensl\yí ze zahradnictwi pro rodie a wycbo-
>yatele) - 107, IV. 109 (bájeky). 1831. IÍ1. —
1832, I. - II. 96. — III a IV. — 1833, 11. 104—
106 atd.

p) Weerni iryr. 1831, 390. - 1832,337. —
1833, 89.

(]) Wesna. 1837, od F. Ru])še (K>ytino\válka).

{)) MraNyokánié (salyriiké).

589. Ulopia, od BARTOLOMEIDESA, w
rkp.

590. S>vadebni smhunyy. To jest, >vno>yání

statku, jak od panny newsly, tak od pana

ženicha. Pro špás na s>ytlo wydané, w Jia-

dieho-Mradci 1782 \y 8. str. 13 (spísobem

Lomnického).

591. Polšitcdlné psaní pro takowé dosplé

panny, které již dá\yno sob Ayinšo>yaly. aby

>ydané byly, >y .lindicbo-IIradci u Ign. W.
Uilgartnera, 1782 Ny 8. sir. 8.

592. Dkaz pismein a zdrawýni rozumem

wyswllený , že žádná ženská fclowkem není.

W Praze 1782 (bez tisk.)

593. Dobroty Smichorada (F. HEKÁ): í-
dili se s\yt noxyým rokem ? Noworoni satyra

>y rozmhunyáni ti bláznu. K šfastnému uzdra-

•\yeni \yšecb, jenž na mozku trpi, na oi mdleji

a na srdci pohromu beran. VV šeslimicli

(pizw.) >y Praze 1810 \v 8.

594. Kocaurko\yiady. Obrazy wc 4. u Po-

spíšila, 1829. fJsau to karrikatiiry nialowané,

jako : Jeden bohá se nadýmá ; uži\yá s>vélio

bobatslAvi : jeden mšfan chová mnoho do-

bytka atd.]
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595. JAR. LANGEa. Bolulanecký rukopis

w 8, sir, 16. w Praze a Hradci Kr. u Po-

spíš. 1831. [Wyatek as. mus. 1831 I. 10
- 23].

596. FR. HAJMŠ. Trnky. W Praze 1841

u J. Pospíš, w 12. str. 53. [W Kwtecli 1841

6—12.]
597. W asopisccli : a) W Rounanitoslech: Sa-

tyra od J. hamaryta (N. 79—85).
h) IVe Wid. Lislech: Nkteré puwodní satyry

méiie znamenité.

rj W Hlasateli: Píbh satyrický, z rusk. Lazeb-
nice z Pope, pel. od J. J. Uozjímání pi tle mrt-

wélio psíka od Tom. Helcla.

d) W echoshiiru: Safyra od Krále (1820); Kr-

konoSská literatura od Celakowského (1824).

e) as. inus. Patrní dopisowé nepatrných osob.

1830, I. 3. II. 123 od téhož. Taroky, kámen mu-
drc, od AVinaického. 1834, IV. 359. Den vv Ko-
caiirkow, od J. Langera. 1832, I. 18. IIL 283.

f) echoslatr. 1830, I. od LANGERA Lamentace
zamilowaného mládence, I. od Žádného.

(]) Ces. Wcela. 183f>, 24. Zlomky z nejnowj-
šílio .xalyrického slovvníka. — 1837, str. 12. Sa-
phiríjw pihowitý den. líumorisf. F, B. Tomsa. str. 60
Opice a opiky w Cechách (koalka, piwo, káwa).
110. Muži w auzkoslech a we cwiku (z boje žen-

ského, od Tyla a Rubše). — 1838, . 35. lilasovvé

z Prahy, od téhož. — Nebohý básník Buchto-
slawiady, od Buchtoslawa Abywásdraka (W. Filip-

ka). 1839, . 65. Kašlawé písn téhož, c. 76, 81.

Oswta našich as od Jos. Cibulky, c. 100.

—

Neprawý náek od Horeckého. 1840, c. 13. J.J.K.
Blesky a plesky, neb ideál a žiwot. 1841, . 11,

15. — Trnky od Buchtoslawa (Filípka), c. 18. Licht-

Vvera podivvní lidé, od Tomsy pel., . 19. Pn-
kawy. 1840, str. 56, od F. C. — 1845, Matka
perly Makassarskéhi« oleje , od Borovvského , 45.

Milenc hrob, téhož, c. 65. Jelikož jsme modisté,

od téhož, c. 84. — Tetí íjen 1843, od W. BoL
Nebeského, . 55.

h) Jindy n mjní. 1833, L 141. O slouníku libo-

mudrckém, 148. Nacion ! 146. O sebesainotepcích

(autosatyricis), II. 54. Poslání z wenku, 191. Dtky
(kniha a knihowník), 177. Druhé z wenku po-
slání, 131. Moje pokání.

i) Hronka. 1836, I— IIL Kocaurkowo od Cha-
laupky.

k) Kuety. 1834, 4. Komedianti, od Tyla, . 7.

str. 19. List p. Pisalowi zaátku (druhé poslání

z wenku). 75. Wýstraha steštnctim a wlropla-
chni (dle Bulgarina). 87. Kopiwa. 100. Spiso-
watelstwL 109^ O Aprili k Aprili, 225. Ke filo-

sofického planžetu ald., 301. Spisowatel a recen-
senti (báseii) od Kaubl-.a. 377 (pak 1835. 73).

Koho bych ráda (deklam.). 218. Siiupka (též) od
Rubšo. 239. Lkající Lila, od Palrcky. 18. Radosti

masopustu Pražského, od Tyla. 37. Noha hezká i

škaredá. 42. Obrazy ze spáni mého, od Rubše, 50.

Nowinka w Police, od Ko|)eckého. 259. Dýmka
(deklam.) od Rubše, 268. Domácí léka (wodika)
od J. z Ilwzdy, 289. Dopisy patrných osob, od

Tyla. 319. Kopiwy od Patrky, 337. Obrazy a

kwty snuw, od Sabiny. 422. Tísky, od .Slorcha.

— 1836, 122. Plnoní rozjímání o šetrnosti mst-
ských a wcnkowských dwal, od Filípka. 124.

Wlastenci, o<l Tyla, 265. Pwod wšeiio zlého, od
Krátkého. 277. Blaiiosti knhkupecké. — 1837.

Psaní od Tupého a jiná od Filípka. - 1840, 129
— 173. eské granáty, od Tyla. Sedlák na billia-

ru, od J. z Hwézdy, 404. — 1842, c. 25. Z brusu
nowá theorie o Ictorách , od W. Plzeského. —
1843, . 3 Newsta, od P. Jos. Melichara. — 1845,

Poiiocný na nowém swt (deklam.), . 42. Kon-
šelowy nehody (dekl.), . 125, od F. K. Draho-
owského.

IJ RwJ. pr. 1826, 247, Slowník. — 1827, Zprá-
wy z Kocaurkowa. — 1833, 100, Dopis z Posuzo-
wic na rozlaucenau.

7n) ]yesna. 1837, Obrana krásného pohlawí (de-
klam.), od Rubše.

O Epigrammatické (nápisné).

598. Malikost w ei wázané. Sbírka ná-
pisu, drobnstek, wlipných nápadíí ald. o které

se pokusil M. SYCilRA, w Hradci Král. 1823
w 12. str. 81.

^ 599. W asopisech: a) W Hlásat. 5 epigr. (od
Síslera, Rautenkrance, W. Nejedl).

bj W Roz-manitostech 16, (od Turinského . J.

Chmely, AA lasty Hekowé, Kamaryta a j.)

c) W Wid. Listech hojnost, zwlášt od lleka,

Rautenkr., Zieglera, Patrky aj. nejwíce ceny pro-
stední.

dj WDobroslazcu od Patrky, Krále, Wamberyaj.
e) W Cechoslawu od W. Stacha a j.

f) as. 7nus. 1827, L 15. od Kollára. IIL 92.

1829, L 23. 1832. IV. 402. 1337, H, od Celakow-
ského (Kwítí). — 1828. IV. 98, od JV.— 1829. II.

16, od Pilnáka. IIL 80, od A. Sembery. 1830. IL

155, od Kaubka. IL 156, od M. Godrv. — 1832.
IV. 401, od Fejerpatak. — 1833. IIL '247, od J.

Kamaryta. — 1842. 611. Nadpisy starobylé w n-
kterých deskách zemských, od A. Musila.

g) echoslaw. (II.) o Cechu a Same. nápisy od To-
míka, Hawelky, Plaka, Štorcha, Franty, ernhauze.

h) eská Wcela. 1834. str. 287. eské nápisy w
Beraun (na hrobech a zwoncch) od Michla. 1835.
157 Nápisy dra. Prešerna. 1837. . 41. od b. Vil-

laniho. (též 1838, . 23. 25. 27.) — 1838. 23. od
Hnwkowsk. 32. 37. J. Michl, (ze Šillera). 32. 31.

Picck. 25. A. Slawíek. 47. Tichý. 52. K. U. —
1839, . 94. J. M. Hk. a A. Rhk. (ehák) - 1840
. 16, od W, F. ; . 29. 104, od L. F., . 89. od
Bergra, . 33. NVjm. — 1841. 38. od G. Š.. . 70.

od Pícka. — 1842, . 13. 76. F. T- owsky. 1843.

. 21. S. K. — 1844, . 66. IL Borowský. — 1846,

od 18 rozliných skladatel.

ij Dennice. 1825, od (5elak., Chmelens., Síra.

kj Jindy a Nyní. 1829. I. 59. II. 4. — 1833. I.

23. 30. 96. II. i 6.

O Krok. 1831. IL 5. Nápis hrobowý.

m) Kirty. 1834. 118. 132, od Kaubka. 342. od
F. . — I*!"''- í>, od Kauna. — 1836. 259. 269. od
Koího (O jazyku). [— 1837 píl. IV. na medalii r.

1831. 183L1

n) Paiitiiik, 1826. I. 160, od Sychry. IL 91, od
Chmelenski"'io.

o) Pi-itcl mládeie. 1831. III. 101. Nápisowé na
hrob malých dítek.

j)) Plody. 1836, od Ilodzy, Marottyho, Grossmanna,
Swchlv.

q) iiozl. Pr. 1827. od Sychry, Lindy. — 1828. 47.

od Wlasáka. — 1829. od Ilofmanna "(dle Gellerta).

Sychry. 18. 31. 29. Nápis eský na estném pe-
nízi . 5 Dubna 1831. udleném za odmnu w>bor-
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nosti a pro.spinosli wypracowanin w naší wlasti

:

„Wlatit clí ekiui piiiiiliwosl." —
r) Wlastimil. 1840. I. 154, od Ccliikowskclio.

s) Zora. 1835. od (íodry.

t) Polika, k. boliiii. Libwedingstadt, von J. IV.

Eiscit Pra<i 1833. zawírá též nápisy eské na hro-
bech, zwonech.

u) Grabschriften ald. 1829 v. J. Stiebel. Trag. R.

1837, eské sebral .Michl,

x) Pohádky.

600. a) )»' no:,niaH{lostech. A. 78. B, 96. C.

91. F. 90. 11.93. .M. 95. N. 96. 0.78. od Fr, Špinky,
Šolle, F. Plcíikota. Hýbla, Kamaryta.

h) U' Ceclioslatni. od Rokosa, Toinsy a j.

cj ]y Ihilirozirslu od Dlabac.
d) W echosl. 1830. II. od Šemberv VI. od Soba.
ej W C. Wele. 1836, str. 287. o jedn. Pražana

(\v pÍMniiiech). 1840, . 52. od Jar. j. Kotika.

f) Diiuuce. 1825 od elak, a J. Marka.
fjj Jindy a injni.

li) hal. Fejerp. 1830-7.
ij Krok. 1833 od Jachvma.
kj Aífé/i/. 1835— 1845, "od Pícka, Píchla, Patriky.

Tepiélío a j.

/) Paulnik. od Hawiíka, Steinbi<rla, IVckwa.sihi a j.

w) I'l;irl inldd. 1831 I, 72, 1834. III. 111 IV,
1 10 a I. d.

n) lioz-l. Pr. tiotr. 1826—1833 od M-la, Pibi-
iow.-ikého, Sychry, Plaka, Petrowcc, Lhoty a j.

oj Weer. vyr. 1831—2.

).) Dramatické.

601. Pronásiedowané diwadlo. Pedehra \v 1

jednáni, od KAWKY. Rkp.

602. Prawowec Patelin, neb saukenik z Píe-
laiii. Wesflohra w 2 jedn. peložil PLUT.

603. Pražské zimní leženi. Weselohra w 1

jednáni. Peložil CIIYLIK.
60-1. Toby hyl mel Fridl wdét. Weselohra

w 2 jedn. peložil HUBKA.
605. Dwor** radda. Weselohra w 1 jedn.

peložil KASI»ARIDES.
606. a) Odhhlec z lásky synowské, wese-

lohra \ve tech jednán, w Praze 1785 w 8.

pel. z ném. BULLA, h) Služebník lhá, we-
selohra w 2 jedn. od téhož.

607. WÁCSL. TIIAmA \. w nikopisii: a)

Belislaw a Jitka, anebo únos z kláštera, hra
w 5 jedn. (pwodni).

h) Martinský rohlík a martinská husa, we-
selohra w 1 jedn. Cpw.)

<V iMikulášowo nadlení, nebo punocha za
oknem, weselohra w 1 jed. (piiw.)

(O Wlasla a Šárka neb díwí boj u Prahy,
wla^lenská hra w 5 jedn. se zpwy a ballelmi
(pÍMV.)

e) Wlaslenská láska a wdcnost. Pedehra
w 2 dílech, (dle Illlanda pracow.)

P Nádenník neb nálezek, weselohra w I jedn.
(dle ném.J

flJ llo.-ipodá, (dle ncm.) wes.lob. w 1 jedn.

/i) Strašidlo wc wsi neb wojáci na dowo-
lení, zpwohra w 1 jedn. (^dle nm.)

*; Don Žuan aneb kamenná hostina, hra w
1 jedn. s ballelmi (dle Molliera).

k) Zámek podwádí mistra, nebo ptáicU není

w kleci, zpwoh. av 1 jedn. dle nm.
/) Zamyšlení mudrci, zpéwoh. w 2 jedn, z

nm. pelož.

wí) Seneka, hra w 1 jedn. z Kleisla pel.

«) Prawowec a sedlák, weselohra w 2 jed-

náních, z Rautenstraucha pel.

o) Mlikaka a oba mysliwci, zpwohra w 1

jedn. z nm. pel.

p) Slreyek w Lisabonu, elední wyobrazení

w 3 jedn. z Schrodra pel.

q) Nádenník od stawu, hra w 3 jednán, z

nm. pel.

r) Petrowští, hra w 1 jedn. z Erdmanna pel.

s) Swárliwý, neb sprawedliwá ddika, we-
selohra w 3 jedn. z Ekerfa pel.

O Nowý ím, weselohra w 1 jedn. z Trau-

ena pel.

n) Julinka, neb otcowé hledte swých dtí,

hra w 1 jedn. z Mayera pel.

w) Wcnkowská škola, weselohra w 2 jedn.

z Brauna pel.

a-) Wdný syn , weselohra w 1 jedn. z

Engla pelož.

y) Laulníci neb weselá bída, zpwoh, w 3

jedn. z Schikanedra pel.

z) Silný Samson, saudce Izraelský, smulno-

hra w 5 jedn. pelož, z nminy.

fl) Hrab Wipprecht z Groy , wlastenská

hra w 3 jedn.

bb) Swedská wojna w echách, aneb udat-

nost Praž.ských mštanu a studeutfl, wlastenská

djohra w 5 jedn.

cc) Krwawý duch pod VV'yšehradem , m la-

stenská hra w 5 jedn. pepracow.
dd) Dit lásky, hra w 5 jedn. pelož.

ee) Zámeník, komická opereta w 1 jef'.

If) Lesník, aneb obt lidí w Indii, welká hra

w 3 jedn. pedlaná.

gy) arodjnice Popelka, weselohra w 3 jedn.

pedl.
h/i) Jarolím Držgrešle, komická zpwohra w

2 jedn. z nm. pedl.
ii) Masopnslní blázni, fraška w 3 jedn. pedL

AVí) ech a Lech, aneb wywolení Kroka za

wýwodu eského, weliká národní hra w 5

jedn. pedl.
//) Pocliwý rolník, hra w 5 jedn. pelož.

mw) Kalaiinká z Domažlic, nebo arodjná
ríiže, powídka wolšebnická (Feennuirchen) w 4

jedn. pepracow.

iin) Ponocný Brandeyský, opera w 1 jedn.

pelož.
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00^ Oba Kašpárkowé, opera w 2 jeda. pel.

pp) Briincwikowa cesta do Praliy, wlasleii'-

ská weselolira we 2 jedn. (29 Srp. 1791

ponejprw prowozena u Hybern).

qq) Albrecbt Wácslaw z Waldšleina, wéwoda
Frydlaiidský, wlastenská sinutnob. w 4 jedu.

rr) Zkažený masopnsl, weselobra w t jedn.

ss) Sfastné braní na wojnn, weselobra w 1

jednání.

tt) Šewcowský swalweer, opera w 3 jedn.

prolož.

iiu) Bubliík, weselobra w 3 jedn.

irw) Oklamaný mudrc, opera w 2 jedn.

jox) Anežka l>ernaiirowá, smulnobra w 5 jedn.

yy) Bruncwikowo neštéslí a smrt, wlastenská

weselobra w 3 jedn.

z-) Wácslaw nábožný, we'woda eský, Avla-

stenská weselobra w 4 jedu.

aaa) Paruka w Constantinopolí, weselobra

w 8 jednán, pelož.

bbb) Ludwík skoec, bra w 5 jedn. pel.

ccc) Cbudoba a láska, bra w 3 jed.

II. Tištné : a) Neslýchaná náhoda slrašli-

wého hromobití, aneb žebrawý student, wese-

lobra w 2 jednán, w nm. sepsaná od Waid-
manna ,

peložená od Wácsl. Tbáma, w Praž-

ském wlastenském diwadle pedstawená dne 17

Dubna od Bondynské spolenosti nmeckých
herc, w Praze 1785 w 8..

6) Slpán Fedinger neb sedlská wojna, hra

w 5 jedn. w nm, sepsaná od Waidmanna , w
eštinu uwedená od Wácsl. Tbáma, na Pražském

diwadle pedstawená dne 16 Jláje od Bondyn-

ské spolenosti niaeckýcb herc, w Praze 1785

w 8.

c) Fridiich rakauský, aneb wrnost eského
národu, wlastenská inohra w 5 jedn. dle nm.
P. lirianda , wzdlaná od Wácsl. Tbáma

,
pro-

wozena na král. Pražském Staromstském di-

wadle dne 19 Srpna 1792, od wlastenských

herc pod zpráwau pana W. Mihule, w Praze

1792 w 8.

d) Zpwy z nejwýbornjších 12 zpvvoher,

1799 w 8. 31ezi operami tmito jmenuje se:

n) Kauzedlná píšala. /?) Kauzedlný buben, y)

Slunení slawnost Braminú. d) Wšudybyl, nikam

nedošel, f) Hezká niiirkytánka. O Kámen nuui-

drosli. tj) Rytí Willibald. >) Zrcadlo z Ar-

kadie. /) Pan slreyek z Podskalí. Honza ko-

lobnát z Pelaue, fraška se zpwy w 2 jedn.

z nm.

608. PROKOPA «EDIWÉII0 I. Huko'

pisné: a) Pichoz Nnvc z Ameriky, weselo"

hra w 1 jedn. pelož.

b) Lolrowská peleš, >veselohra w 1 jednání

pelož.

(•) Pijdeš nvi tak, pijdu li lak, weselobra

w 3 jedn.

d) Poklad, weselobra w 1 jedn. pelož.

e) Zuzana aneb wyswobození krále Wác-
slawa z wzení, hra w 5 jedn.

/) Oliwie Amenuli a hrab Manerl, smutno-

hra w 5 jedn.

o) Kníže Bruncwík aneb wšera lUawa dol,

wlastenská bra w 2 jedn.

/i) Low aneb štstí poddaných, hra w 3 jedn.

i) Ddek, aneb padesátiletá swadba, weselo-

bra w 3 jedn. s chorem.

k) Ignáz de Castro, smulnobra w 5 jedn.

/) Tidcetiletý abecedá, weselobra.

m) Král Lear, smulnolira w 5 jedn.

n) ílilowník a sok w jedné osob, weselo-

bra we 4 jedn. pelož.

o) Krislofek a Markytka , weselobra w 3

jedn. s chorem.

p) KJarigo, simitnohra w 5 jedn. pelož.

q) Kabala neb štstí w loterii, Meselb. w 1

jedn. pel.

11. Tištné : a) Noní mra, aneb zamilowaná

strašidla, weselobra we 3 jedn. podlé nmecké
sepsaná, w Praze 1796.

b) Žiwé hodiny, weselá hra we 2 jedn. se-

psaná w Praze 1796 w 8.

c) Masné krámy , aneb sázení do loterie,

weselá hra se zpwy w 2 jedn. sepsaná w
Praze 1796 w 8.

d) Lesní duch, aneb Uhlíi w dubowém au-

dolí, weselob. w 3 jedn. podlé staré rozpráwky

wypracowaná, w Praze 1799 w 8.

e) Hrab a rytí Milislaw, aneb Teplití ko-

wái, wlastenská rytíská bra we 4 jedn. se-

psaná w Praze 1800 w 8.

/) Tankred wýwoda Apulský, aneb láska a

pálelslwo, weliká inohra yv 5 jedn. od Wul-

piusa, nyní z um. peložená, w Praze 1800

w 8.

g) Pražští sládci , aneb Kubíek dostane za

wyuenau, weselobra we 2 jednán, w Praze

1819 w a
609. WÁCSLAW KRAMERIUS peložil

z nm. Albert a Lotte, aneb clnost w nejwlší

nauzi, weselobra we 2 jedn. w Praze 1785 w 8.

610. KARLA IGX. THÁMA n) Laup.-ž-

níci , smulnobra w 5 jedn. od Frid. Scbillera

w eštinu uwedená , w Praze u J, F. z Šenf.

1786 w 8.

b) Makbet, trucblohra w 5 jedn. od Shake-

speare dle Scbillera w eštinu uwedená, w Pr.

u Šenf. 1786 w 8.

(•) Médea , hra hudební, od P. Goltera pel.

w Praze 1787 w 8.

611. STUNY: a) Sediské buictwí w e-
chách, zpwohra we 2 jedn. púw.



40é ODDliLEM VI. 17 74— 1 SK).

6) Šediw maiižlslwí, neb kobylkái, wese-

lohra WC 3 jedu. píuvod.

c) Chytrost žádné áry, zpwolira >v 1 jed.

pfiw.

) Páni k nowémii roku, weselohra w 1

jednáni, pfiwodni.

e^ Doktor Faust, weselohra >ve 3 jedn. pfiw.

f) Slará panna nebo koláí-nik, weselohra we
3 jedn. pelož.

(l) Drawí pláci, weselá hra w 3 jedn. pel.

fi) Píhody hrabte Jindicha, hra w 5 jedn.

i) Jlndichowa cesta okolo swla, wlaslen-

ska hra w 5 jedn.

k) JindichAw pHchod do wlasti , wlasten-

ská hra.

I) Zleíoni Ro/.cnberského hradu, >vlasl. hra

w .") jedn.

Hi) Škatule lieybeytc se, weselá hra \v 3

jednán.

ii) Holorernus a Judilh, hra w 4 jedn.

o) Radost poddaných o slawnosti rodin swého
7.cm pána, pelož.

p) Karel z Šternberka a Jan z Chaustnic,

hra we 4 jedn.

q) lllaupý Adam, weselohra we 3 jedn.

r) Keznikowa Ewika, smulnohra w 5 jedn.

pelož.

s) Mrawy starých ecli, wlaslenská hra w
4 jedn.

t) Petr Halas
,

prwni laupežnik w Cechách,

wlast. hra w 5 jedn.

u) Dáme krew a žiwot pro našeho krále,

wlastcnská piležilostná hra we 4 jednáních.

tr) Swetýlka, neb zaklený princ Alwin, ko-
mická opereta we 3 jed.

x) Meluziny historie II. díl, hra w 3 jedn.

612. «T\V.\XA: a) Drahomíra, owdowélá
knžna eská , neb krwaw Boleslawské hody,
w lastenská smutnohra w 5 jedn.

I)) Štaslný Kašpárek, wes. hra w 3 jedn.

cj Jií z Podb. národní hra w 5 jedn.

(I) Ponocný neb eská Anika, zpwohra w
1 jedn. od Tuka, pedlaná.

e) Oldich a Božena , w lastenská zpcNvohra
w 3 jedn.

013. .\XT. JOS. ZIMY a) Oldich a Bo-
žena, wlast. inohra w 5 jedn. w Praze 1780
w 8.

h) Tharsia z Tyru
, púwodní inohra we 4

jedn. pedslawená dne 27 Listop. 1791 w e-
skrm wlast. diwadle u Hybernu pod spráwau
P. .Mihulr, wydaná w Praze 1792 w 8. (Ob-
sahuje historii o králi Apolh.nowi ze starého
románku).

011. Wcsni pokuty, Irdlice, koza a osel,
zpwohra w 2 jedn. od sClIOLCE.

G15. Hakmatilka, zpwohra w 3 jednán, od

BAUMGARTEiNA.
616. J. TAXDLERA a) Wdcc Tabori-

túw, wlastenská smutnohra w 5 jedn.

b) arodjslwí aneb láska iní díwky od-

wážné, weselohra w 3 jednán.

c) Oslrow lidožrautfnv , komická zpwohra
w 3 jedn,

d) Libuše, knžna eská, wlastenská hra w
3 jedn. dle Steinsberga wzdlaná.

e) líybáské dwe, zpwohra w 2 jedn.

f) llandet, smutnohra w^ 5 jedn. pel.

g) ižba na díwky, opera w 3 jedn.

617. IIAFXEHA rhp. a) Šfaslné auty,

zpwohra w 3 jedu. pinvod.

bj Dcera bratra Filipa, weselá hra w 1 jedn.

pelož.

c) Krejí a jeho syn, wes. hra w 2 jedu.

pelož.

.

dj Stará láska nezrzawi, wes. hra w 2 jedu.

pelož.

e) Jak. Splyn, neb já se nezastelim, wese-

lohra w 1 jedn.

II. Tišféná : Wdná dcera, dramatická hra

w 1 jedn. w eštinu uwedená od Winc. Haf-
nera, \v Praze 1787 w 8.

618. Wršowci , wlastenská smulnohra w 5

jedn. Propadení posledního Wršowce w sau-

boji od hrabte N "' zapowczena. Složil ji pan

Frangois.

619. Dewnky, w^esel. w 1 jedn. od Gold-

schmieda slož.

620. KLACXY a) Slowo nenawralitedlué,

weselohra w 2 jedn. slož.

b) Panlulon a PamCdia, wes. hra w 2 jedn.

složená.

621. FIL. HEIMBACHERA rlip. a) Kamma,
rekyn bojarská, weliká wlast. hra w 5 jedn.

wzdlaná.

b) arodjné zrcadlo, aneb ohniwý medwd
Rjbecala w Krkonošských horách, hra w 3 jed.

f) arodjnice Olibarn , aneb rytíe Slawi-

kwasa nešfastná wdowa, národní hra w 5 jedn.

) Weselý šwec, aneb ert w každém kaul.

Fraška masopuslní w 3 jedn. se zpwy.
e) Kašpar Thorringer, rytíská hra w 5 jed.

pedlaná.

f) Tliakmencs a Kyhimirka, aneb obležení a

wybojowáuí msta Tanguta w r. 1254. Ná-

rodní diwadelná hra w 3 jedn.

(j) Pestrojení w Serailu , opera we 3 jedn.

pelož, s liudbau od Wolánka.

h) Rytíe VVojtclia witezstwl a smrt, wla-

stenská smutnohra w 5 jedn.

i) KrwAWÝ wnec swadební, aneb mladá re-

kyn, wlast. diwadelui hra w^ 5 jedn.
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k) Sarnatw ohiiiwý nechvd , hra \v 4 jed.

pelož.

II, Tištno: .lan Dolinský, nebo krewiii prá-

>vo , wel. inohra o .3 jedn. od .Sikanedra, w
eštinu uwedená ald. Ponejprw prowozeuá we
wel. Slaromt'slske'm diwadle 2 Zái 1792 w 8.

str. 99.

622. MAJOBERA <r) arodjná citara,

opera w 3 jedn. pel.

6) Picichy aneb llhý díl arodjné citary,

opera w 3 jedn.

c) Tlacha, opera w 3 jedn.

623. BOHUMÍRA DLABACE «) Ynkle a

Yaryko w 1 jedn.

6) Edwiu a Emma, hra nv 1 jedn., obé pel.

624. Klára z Wysokého Dubu, hra diwa-

delní w 4 jedn. pelož, od MERUXKY herce.

625. GtLNTHERA o) Lakomec, Aveselohra

>v 3 jedn. pel.

b) Modláka, wes. hra w 3 jedn. pel.

626. Doktor Zlatoez, weselohra w 3 jedn.

pelož, od SPEZINGERA.
627. Emilie Galolty, smutnohra Lessingotra

\v 5 jednán, pelož od JIÍKA, nišfana Praž-

ského.

628. Zpwy z arodjné flétny wybrané , w
eštinu uwedené od R. B. A. W Praze u Ant.

Zimy w 8. 1794 sir. 42. (Boh. Dlaba mc
swém Avýtisku poznamenal, že pekladatelé jsau

wlasln: Puchmayer, W. I\'ejed!ý a Hntrkotrský,

a která ást od kterého z nich peložena).

629. Paní podlé mody, inohra, 1795.

630. Dwa huchy a ti suchy, slowenská ko-
medie , k zasmání se pro pána i sedláka, w
Prešp. 1800. Druhé naprawené -yvydání, 1810
w 8. sir 16 od JIÍHO PALKOVVIE.

631. Zadní schody, >vesel. w 1 jed. od Bo-
senau, pel. KUBELKA.

632. IGN. ŠIESSLERA o) Bohuslaw, aneb

jak kdo iní, takowau odplatu m ezme, wlasten-

ská smutnohra w 5 jednán. W Praze 1805
w 8. sir. 110.

b) Romeo a Julie, podlé nm. P. Waisa.

c) Podwod z lehkomyslnosti, weselohra w 1

jednání.

d) Martinek, bradý >ve wsi, zpwohra w 2
jedn. 1803 z nm.

e) Low na díwokau zw (!?j 1807. Jest

to wlastn Teštík (der Wildfang) z Kocebue

633. J. RULÍKA Wlaslenský malý rekruta,

inohra w 1 jedn. W Praze u Boh. Háze,

1808 w 8.

634. ANT. LIŠKA: Sw. Wácslaw, iruchlo-

hra. Rkp.

635. J. NEP. ŠTPÁNKA I. IV sbírce:

Diwadlo w Praze u Boh. Háze >v 8. I. díl sir.

262 1820. Obsahuje: </) Obležení Prahy od

Šwed, inohra w 5 jedn. púwodní
;
ped Um

již tištna r. 1812. b) Fridolín, aneb chod do

železných huti, pel. z Ilolbeina
;
ped lim r.

1812 w 8. rytíská inohra w 3 jedn. c) Kýž

bych se byl neoženil, z nm. fraška w 1 jedn.

II. díl, 1820 sir. 260. d) Betislaw I, i-
nohra pvodní ped líni tištna, 1813 >v 5

jedn. e) ^^'eselý poheb , dle Henslera, fraška

w 3 jednán. /O tyry stráže na jednom sla-

nowišli, z nm. mcs. h. w 1 jedn. ped tím,

1813.

III. díl, 1821 sir. 231. </) Wlaslenci, aneb

slavnost Lipského witzstwí. PtMvodní hra w 3

jedn. (ped tím 1813). h) Žlutá zimnice, fraška

w 1 jedn. dle rkp. p. hrab. z Kóniglu. i) Au-
brýho pes, inoh. w 3 jedn. dle Guilberta z

Pixereeourt zeštna.

IV. Dii, 1821 str. 256. ft) Bralrowrah, p-
wodni truchlohra w 1 jedn. /) Nebezpené
sausedsluí, weselohra w 1 jednáni, zeštna
dle Kocebue, ped lim již 1612 u Fr. .le-

ábka. ;«) hvan Uvrlý, inohra wg 2 jedn.

dle Bonafonla zeštna. «) Klobauk, veselohra

vv 1 jedn. dle W. Vogla zeštna. o) Maso-

puslní žert, aneb pan Sidlo, tanení mistr, fraška

w 3 jedn. dle Klingsterna vzdlaná, ped tím

r. 1813. p) Branibory, inohra ve 2 jedn.

dle pravdivého píbhu.
Y. díl, 1821 str. 245. q) ech a Nmec,

veselá hra w 3 jednán, ped tím 1816 r)

Kauzedlnice Sidonia , truchlivá hra w 4 jedn.

dle šoke zeštna. s) Kuliferda, fraška v 1

jednání.

YI. dil 1822 sir. 262. t) Korytané v e-
chách, vlastenská puv. inohra v 5 jedn. ped
tím 1814. «) Wšichni na pošt. ?r) Hradní duch.

YII. dil 1823 str. 272. x) Pivovár v Soj-

kov
,
pvodní veselá hra v 5 jednáni, f/)

ech a Lech , v lastenská inohra v 4 jedn.

dle Stegmayra zeštna.

YIIl. díri824 sir. 239. z) Jaroslav a Bla-

žena, aneb hrad Kunlice, pvodní ryliská i-
nohra w 5 jedn. též 1816. aa') Tí otcové,

veselá hra v 1 jedn. z Kocebue. 66) Šalo-

maunv rozsudek, drama v 3 jedn. zešlná
dle Caigniez a Stcgm.

IX. díl 1824 str. 232. cc) Beraunské ko-

láe, piivod. veselá hra v 1 jed. léž 1818.

dd) 7 77, veselá hra v 1 jedn. dle nm. ee)

.-Vudolí Almerianské, inohra v 1 jedn. dle A.

z Kocebue. ff) Pítel v nauzi, fraška v 1

jedn. Ad. Báuerle zešlná. (jg) Zahradní ze,
veselá hra v 1 jedn. dle Sonieitnera.

X. dil 1825 str. 223, /i/i) Zasnžená chatr,

puvodni inohra v 1 jedn. //) Jolanta. krá-

lovna Jerusalemská, truchlohra v 4 jedn. ze-
šlná dle Zieglera. kk) Kmotr 31alj, wesclo-
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hra w 5 jedii. dle nom. Sleginayera , lež r.

1815. W Praze u Boli. llázc,

\I. (lil 1826 sir. 271. //; Af se to jen

žádný niiiowí, piiwodni hra \> e 3 jedn. mm)
Wllfiiik ShiheiibtTiíký , rylirsUá inohra w 5

jedn. dle Kalcliberka swohodn zešlná. nn)

Starec \v dínuwm lese, fraška w 1 jedn. dle

Kastellilio.

XII. díl 1826 sir. 211. oo) llastroš, p-
wodni fraška w 1 jedn. pp) Já se nikdy ne-

mcylín). wcselohra w 1 jedn. dle K. Lcbrnna

iešlná. qq) Slkawec, fraška w 3 jedn, wzd-
laná, lež 1815. rr) Král a topi, weselá hra

w 1 jedn. dle Vogla zešlÍMiá.

XIII. dil 1827 sir. 222 ss) Jan z Paíže,

zpwohra we 2 jedn. dle Si. Justa a Jos. Sey-

irieda zešléuá. Hudba od Boieldieu. tf) D>v
slowa, aneb : Nocleh w lese , zpwohra w 1

jedn. z nm. Hudba od D. Allayraka, le'ž 1815.

uu) Slelec kauzedlnik, romantická zpéwohra

w 3 jedn. dle Frid. Kinda zešlná. Hudba od

Karla Mar. z Webrúw Oež 1824).

XIV. dil 1830 sir. 183. tr) áblw mlýn

na Wídeske' hoe. Bajka se zpewy we 4 jedn.

dle slarobylé powídky od Henslera zešlná.
Hudba od Wácsl. Múllera. inr) Popelka, zp-
wohra we 3 jedn. dle franc. Hudba od Jliku-

láše Isouarda.

XV. dil 1831 sir. 239. xx) Poswicení w
Kocaurkowé, weselá hra w 4 jedn. dle Klau-

renowa : Das Vogelschiessen, woln wzdlaná.

1/1/9 Sirolek a wrah , drama we 3 jedn. dle

Frid. Kaslelliho ztešlená. Hudba od H. R. z

Seyfricdu. 7^z) Tlachat-, fraška w 2 jedn. ze-
šlná, lež 1816.

XVI. dil 1832. aaa) Co se wlee, neutee,

aneb swalba na wrchlesu, pwodní weselá hra

we 3 jedn. bbh) Noc hrozná w zámku Pa-

luzzi , drama w 3 jedn. dle Melesvilla. ccc)

Žebrák, inohra w 1 jedn. dle Haupacha ze-
šténá.

//. Po raznu: a) Zrádce, weselá hra w 1

jedn. dle F. Holbeina, zcešl. w Praze 1840?
II W. Spinky w 8. sir. 27. Slalek Zábwozd.

fraška se zpwy w 3 jedn. od lloppa 1840?
Jan z Nepomuku, Iruchlohra w 5 jedn. 1814.
b) Krejci Diwišek. v) Nebožka paní , aneb tí

ženichowé a jedna newsta , wcselohra w 3
jedn. w 8. w Praze 1816. d) Syla xMány,

aneb Karel XII n Bendrn, inohra w 5 jedn.

w 8. w Praze 181 (i. e) Laupežnici na Chlumu,
wlaslenská inohra w 5 jedn. swohodn ze-
šlná w 8. w Praze 1816. W Hradci Králowé
1820. f) Faust drnliý, weselá hra w 5 jedn.

1817. g) Jak to as wypadne ? Weselá hra w
3 jedn. wzdlaná w 8. w Praze 1818. h)

Pjka za odplátku, wcselohra w 3 jedn. 1818

w 8. i) .Alina aneb Praha w jiném dílu swla,
smšná zpwohra w 3 jedn. podle Adolfa Háucrle

wzdlaná. W Praze 1825 u Bolinm. lláze w
8. sir. 76. A-^ Don Juan, zpwohra w 2 jed.

W Praze 1825 u syn Bohm. Ilázc w 8.

síran 103 (s historií léto wýb. zpwohry).
I) Strýek Hnrliwurli, aneb: Co láska uchwáli,

neáda nawráti, weselolira w 5 jedn. dle P. A.

Wolfa zešl. W Praze 1840 u W. Špinky str.

84 w 12. m) Trufaldyn, slaužicí dwan pánft,

weselolira w 2 jedn. dle Goldoni a Šrodera

zešl. w Praze 1840 u W. .Šj»inky w 8. str.

71. «) Ti hodiny ped swalbau, šprým w 1

jedn. dle Oellinirrowy powídky Ean des mille

llenrs od B. A. Ileriyanna zešt. w Praze 1841
u W. Špinky w 12. sir. 32. o) Weselý šwec,

aneb promnné ženy, komická zpwohra w 2

jedn. dle wlask. Donna Cambiate do teši. uwe-

dená. W Praze 1841 w arcib. impr. w 8. sir.

72. p) Kat Amsterodamský, drama we 3 jedn.

dle franc. od Lemberta, zešt. W Praze 1841
arcib. tisk. w 8. sir. 62. q) Wšickni se ha-

šteí, weselá hra w 1 jed. dle Huttowa : Das

war ich w 12. sir. 44 1842. rj Proslola

weukowská, weselolira w 4 jedn. od K. Topfera,

pel. 1842 wel. 12. sir. 111. s) Kord, dra-

matický žert w 2 jedn. dle Raupacha, u Anny
Špinkowé \v 8. str. 34 1843. t) Belisar, tra-

gická zpwohra w 3 jedn. dle wlask. Salvátora

Kamerána, hudba od Kaj. Donizetli, W Praze

1843 u Anny Špinkow w 12. str. 32. u)

Zapeetný mš[ano.sla, fraška dle Raupacha, w
Praze 1844 u A. Špinkowé. wj Ze sedmi ta

nejškaredjší, wcselohra w ? jedn. s pedhrau

od Angeliho, pel. w Praze 1844 u A. Špin-

kowé str. 89 w 12.

Dle diicad. ochot, od hošky lišlinj jsau

ješt

:

1. Fabrikant, in. w 3 jedn. dle franc. od

Devrienta.

2. Fuík, wesel. w 3 jedn. od Kocebue.

3. Jessonda, zpwoli. w 3 jedn.

4. Kamma , knžna Bojíi, melod. w 3 jedn.

z nm.
5. Karel XII n Bendru, in. w 5 jedn.

0. Hrab Waltron, wojenská cin. w 5 jed.

od Mólera.

7. Slalí, in. w 3 jedn. z franc. pel.

8. Marnotratník , kauzelná hájka se zpwy
w 3 jedn. od liaimunda.

9. Nápoj lásky, zpw. w 2 jedn. pel.

10. Octá, in. w 3 jedn. z franc.

11. Panošowa šelmowslwí, fraška w 5 jed.

od Kocebue.

12. Rudolf z Felseka, in. w 5 jedn.

13. Spáleništ w Burniné, drama w 3 jed.

z nm.
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14. Straší, wcsel. w 2 jedu. z nm,
15. Tináctý plášC, weselolira \v 2 jed. od

Bluma.

l(j. Zampa, zpwoli. w 3 jcdn. pel.

1 7. Zloin ze ctižádosti, in. \v 5 jedn. od

líTIanda, prei.

W rukopisech

:

i. Blázinec w Dijonu, in. w .3 jed. z franc.

2. Cikán w kamenické díln, fraška se zpwy
w 2 jed. od Kaisera.

3. Dvv sestry z Jihlawy, fraška se zpwy
w 3 jedn. od Uafnera.

4. Jehva, in. s luidban w 2 jed. od Helia.

5. Kacatírek ferina, fraška se zpw. w 2

jed. od Báucrle.

6. Klára Wysokodubská, in. od Spiesa.

7. Klobauník a punochá, fraška se zpwy
w 2 jedn. od Hoppa.

8. Kwas emeslník, komický obraz w I

jedn. s hudbau od Angeliho.

9. Milkowání w Plzni atd. žert se zpwy
w 3 jedn. od Tolda.

10. Móda, wesel. w 3 jedn. od Benedixa.

11. Jlaudrá paní w lese, kaiizelná hra w 5

jedn. od Kocebue.

12. Newstin klenot, pokraowání Fridolína,

od Holbeina, in.

13. Nejšfastnjší lowk atd. fraška se zp-
wy w 3 jedn. od Iloppa.

14. Opice a ženich, fraška se zpwy w 3

jedn. od Nestroje.

1.5. Petr Sapar, in. \v 5 jed. od Birch-

Pfeifferowé.

10. Predstawení w prospch, wesel. w 5

jed. od flella.

17. Pi zemi a w prwním poschodí, fraška

se zpwy we 3 jedn. od Nestroje.

18. Sedni dvvat we wojenske'm šat, fraška

se zpwy w 3 jedn.

19. Silvvána, zpw. w 3 jedn.

20. Strašidlo na bašt, fraška se zpwy w
3 jedn. z nm.

21. Turnaj na Kraselow, wesel. vv 5 jedn.

od Holbeina.

22. Únos z maškarního bálu, fraš. se zpwy
\v 3 jedn. od Schika.

23. Wácslawowé, fraška s hudbau w 3 jed.

z nm.
24. Zlý duch Lumpacia vagabunda, fraška se

zpwy w 3 jedn. od Nestroje.

25. Zpanšlclá sládkowá, fraška se /pvty w
2 jedn. z nm.

26. Zpurné ženské w Serailu, fraška se zpwy
w 2 jedn. od Tolda.

036. JANA HÝBLA I) Abelino, weliký

zbojník w 8. w Praze u Fr. Fetlerle z Wil-

denbrunu, 1816 str. XXXII (historie eského di-

wadla) a 184, smulnohra w 5 jedn. z nm.
2) Srnec, wesel. w 3 jedn. od Kocebuo.

637. Nowé diwadlo eské, nákladem M. Ncu-

reutra, w Praze w 8. I. díl 1819. a) Hrabe

Beiiowský , inohra w 5 jednán, z nm. od

Wácsl. Rad. Krameriusa (jiné peložení od

CILMELY, 1822).

b) Oba lístky, wcselá hra z nm. w 1 jed.

zeštná.

c) Dfím na silnici, fraška w 1 jedn. z nm.
od Kocebue, pel. od Krameriusa.

II. díl 1819 w 8. a) Chytraušek , wesel.

w 5 jedn, z nm. Kuna od .J. HÝBLA.
b) Husité u Naumburku, in. w 5 jed. z nm.

od téhož.

c) Wozka Petra HI, z nm. od WÁCSL.
ŠPINKY.

III. díl 1819. a) Tintili wanlili, aneb aC se

to jen žádný nedozwí
,

púwod. wesel. od J.

ŠTPÁNKA w 3 jedn.

bj Rudolf z Felzeku aneb Cernodolský mlýn,

rytíská in. w 5 jedn. od téhož.

e) Straší, wesel. w 5 jedn. od téhož, sir. 68.

638. Král Wácslaw a krásná Zuzana, wlast.

arodj, hra w 5 jedn. od W. RAD. KRA-
MERIUSA, 8. w Praze 1817.

639. Meislaw a Blanka , inoh. rytíská od

JEDLIKY, 1818.

640. Píbuzenstwí, wesel. w 5 jedn., zešt-
ná od Aloys. Jos. LANDFRASA, w Jind. Hr.

1819, 8. sir. 131.

641. JOS. WEWERKY «; Incognito, nebo

na zapenau, fraška we 2 jedn. z Kocebue, w
Král. Hradci 1819, 8.

b) Kwakerowé, in. w 1 jedn. z Kocebue,

w Hradci Král. 1819. 8.

c) Netopýr, wesel. w 1 jedn., w Hradci Kr.,

1819, 8.

\V rh-p. 1) Dcera Faraonowa, in. w 2 odd.

od Vo^la.

642. Zazdné okýnko, -vvesel, w 1 jedn.

od Frankla, 8. 1819.

643. FR. RAYMANA a) Sediské námluwy.

piiwodní wesel. w^ 1 jedn., w Král. Hr. 1819.

b) \yyhrané panstwi, 1820, w Král. Hradci,

pwodní wesel. we 3 jedn.

644. AVÁCL. KLICPERY «) Diirudlo*).

Swazek I. W Hradci Král. 1820 str. 295. a)

*) roznam. Do ncmi-iiiij peloženy jsaii t) To-
níU, 1 swaz. Novollist, od Scliiuieda, (pos. Kwty
1S3S. piil. 15). 2. \>'cscIohra na most od .1.

ílirnnihd (Ta.«clioni»uch fiir das Thealcr in der

Leopoldsladt 183S.) 3) Od Fr. A. Uornora.

Dwojala. Diwotworný hlobauk. Roliowín lwer-
roliy. AValdck. Brnnské kolo. Sen, Hrabata

z W. Lhá a jeho rod. Do Franiiiiy. Swa-

tislnw. W Praze 1844. u T. Tábora, od A. Vi-

gnorona, advokáta franc.
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I dobe jilro, wesel. w 1 jedu. h) Diwotwor-

iiý klobiuik. fraška we 3 jedn. c) Bhiiiik, dra-

nialikii biijka w 5 jedn.

Swiizek I. d) Uhliíka. w 5 jetln. 1821, 8.

Av Hradci Knil.. str. 120. e) Hlaiiši , wesel.

>v 4 jedn. 1821 , 8. str. Hr.i. f) Iladrián

KÍMisu , rytíská hra w 4 jedn. 1S22, 8.

sir. 131.

Swnzek III. jy) Božena , iu. w 5 jedn. dle

Šafaíikowy ballady, w Knil. Hradii 1820 sir. 96.

h) Lhá a jeho rod, wesel. \\ 5 jedn. 1820,
sir. 128. i) Žižkw me, fraška we 3 jedn.

1821 str. 92.

Swazek IV. k) Rod Swojanowský, Irnchloh.

w 4 jedn. w Hradci Král. 1821, S. sir. 115.

/í) Almanach drutnaticln/ch her. (Waldek,

roniant. báse w 3 jedn., Loketský zwon, dra-

mat, bajka w 3 jedn. , Roliowin twerrohý,
fraška w 1 jedn.), wydán nákladem .1. H. Po-

spíšila atd., w Hradci Král 1825, 12. sir. 215.

Almanach dr. her ua rok ÍS20 obsahuje

:

a) Sobslaw, selský kníže, tragedie w 4 jedn.

;

b) Žižku>v dub, rornanl. zpewoh. w 2 jedn.,

12. sir. 300, tamž 182G. (Posud, na Sob-
slawa wOas. mus. 1828, IV. 120, odPilnácka.)

Alm. dr. her na r. 1827 : a) Ženský boj,

wesel. w 3 jedn. h) Psaní HascDŠleinowa, dra-

matická báse WC 2 jedn. c) Prsteny, wcsel.

w 1 jedn. 12. str. 261, tamž 1827.'

Ahn. na r. 1828: a) Tonik, historická po-

wídka z XIV slol. h) Ti hrabata najednán,

wesel. w 4 jedn. c) Weselohra na most,
fraška w 1 jedn. 12. str. 256, tamž 1828.

Alm. na r. 1829 : a) Jan za chrta dán, dra-

matická báse w 3 jedu. dle Šnaidrowy balla-

dy. hj l.aiipež, drama \v 5 jedn. dle Schmie-
dowy powidky: Heinrich von Eichenfels. c)

Každý nco pro wlasl! wesel. w 1 jedn., 12.

sir. 312, tamž 1829.
Alm. na r. 1830: a) ^^ítek Wílkowi, ro-

mantická powidka. h) Opalowický poklad, dra-

ma we 2 jedn., 12. str. 227, tamž 1830.

-/) Dwojcata, dramat, báse w 6 jedn., w Hr.

Král. 1825, nákl. J. H. Pospíšila, 8. str. 128,

) Libušin saud, smutnoli. w 1 jedn. 8. 1832.
sir. 30 (w Dobroslawu swaz. 5.)

t) Kylka, wesel. w 1 jedn. w Noworoence 1823.
Zlalo neblazí! tamž.

C) Swalí.sl., trudil.

T;) Brati, in. w 1 jedn. (w Slowes.). Po-
pelka Waršawská. Posud. Kwtyl644 sir. 524.

645. .lOS. ClI.MEf.Y a) Zmatek nad zmatek,
fraška w 5 jedn. z Kocebue pel., w Praze
1820, 8. h) .lohanna z Monllokonu. ronianli-

cký obraz ze 14 století w 5 jedn. od A. z Ko-
cebue, w Praze 1820 u Boii. Hase. 8. str. KU.
c) Následkowc newrnosli . in. w 5 jedn. od

A. Kocebue, w Praze 1820, 8. d) Knižala

mezi pastýi, hra pastýská w 3 djstwich z

Gesnera, w Hradci Král. 1821, 8. sir. 46. e)

Zawržený syn, in. w I déjstwí z Gesnera , w
Hradci Král. 1821, 8. str. 31 f) Hrab Be-

owský od Kocebue, w Hradci Král. 1^22. 8.

(Jiné' peloženi od Wácsl. Had. Krauieriusa.)

fl) Diwochowe, in. w 1 jedu. od Friedr. líam-

bacha pd. z nm., w llriidci Král. nálviadem

J. Pospíšila, 1825, 8. sir. 40.

646. FK.TURIXSKÉIIO a) Angelina, Irnch.

w 4 djstwi, w Hradci Král. 1821, 8. str, 80.

Drulie' wyd. w Praze u J. Pospíšila. (Do nm.
ji pel. Macháek.) b) Virginie, Iruchl. w 4

djslwí, w Praze 1841, u J. Pospíšila, wel. 12.

str. 111. (Posud, od Nebesk. Kwél. Kow. 1841

37.) r) Pražané r. 1648. Rkp.

647. Jan hrab Bloliradský, aneb Rozkotání

hradu Aunošlskeho, ryliská in. w 4 jedn. od

\y. Sikortj, 8. 1821.

(i 48. J. RETTIGA a) Kauzdná pišfala, neb

na odslauženau w kiewetníku
,

pwodni smšn.
w 2 jedn. r. 1810 8., w Hradci Král. 1821.

bj Neškodí pátel zkaušeti, piiwodní in. we 2

jedn., w Hradci Král. 1822, 8. str. 72. c)

Satek ze žertu, wesel. w 3 jedn. 1841, u J.

Kaslráuka. 12. sir. 50..

649. i^VM. KARLA MACHÁKA a) Goe-

thowa íphigenia w Taurii, Iragedia w pateru

djslwí, pel. z nm. w Praze 1822, 8. sir. 100.

l)J Rodina šweycarská , zpwoli. w 3 jedn.

dle J. F. Castelli, w Praze u Josefy F^etterlow

z Wildenbrunu, 8. str. 78.

c) ^^'oda, zpwoh. we 3 jedn. z Bonillyho

Les deux journées a G. F. Treitschke, w Praze

1824 u Jos. Fetterl. 8. sir. 58.

dj Don Juan, aneb Prostopášník potrestaný,

zpwoh. we 2 jedn. pel. , hudba od W. B.

Mozarta, w Praze 1825, 8., w arcib. knihtisk.,

s!r. 122.

e) Lazebník Sewillský, zpwoh. we 2 jtdn.,

hudbu od Rossiiiiho, w arcib. knihtisk. 1825. 8.

f) Zenichow, wesel. we 3 jedn. (púwod.),

w Praze 1826, ardb. tisk. 8. str. 72.

f]) Zkauška wrnosli podle' La Fonlaina, we-
sel. w 3 jedn. Rkp.

h) Othello, mauenín Benátský, wážná zp-
wohra w 3 jedn., 8. sir. 48, w Praze arcib.

tisk. 1827.

i) Newolníci, aneb Isidor a Olga, trudil, w
5 jedn. dle Arn. Raupacha , w Praze 1831,

arcib. tisk. 8. sir. 108.

A-) Panna Orleanská z Šillera, pd. 1837,

str. 157, w Praze.

1) Záwiš, Iruchl. (\N'\jiiiiek w as. mus. 1873.

str. 251.)

7iiJ ^owé diuadcluí hry od elc. (Bulhar.
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Pjka za oplátku, Ziíwiš, sniuliioli.) VV Praze

1846, 8. sir. 275. Tiskem syiii B. Iláse, ná-

kladem Ehriicha.

W rkp. a) Cosi faii tulte, zpvv. w 2 jedu.

b) Diamant krále ducliíi, kauxciní hra se zpwy
w 2 jedu. od Raimunda. cj Elisena , kné/Jia

Wolharská, zpéw. w 3 jedn. d) Faust, zpw.
>v 2 jedn. e) Modrowaus , zpéw. w 3 jedn.

f) Othello , zpw. w 3 jedn. g) Sirotí díjm,

zpew. w 2 jedn. h) Wladiniír knize Nowgo-
rodské, zpw. w 3 jedn. píel.

(550. Omylowé dle Shakespeara, wzdlaná
wesel. Bolemíremlzborským (ANT. MARKEM),
W Praze u Josefy Fetterlowé z Wildenbrunu,

1823, 8. str. 82.

651. JOS. LINDY a) Jaroslaw Sternberg

w boji proti Tatarm, diwadelní hra, w Praze

1823, 8., w c. k. dworní impressí, str. 151.

b) Fiesko. c) Auklady a láska ze Schillera,

w Rkp.

652. Podiwná nemoc, dle Kocebue wzdlaná
wesel. J. H(ERCOGEM) Jilemnickým, w Pr.

1823, 16. str. 112.

653. FR. TOMSY a) Tony, trudil, pel.,

w Hradci Král. 1823. b) Hodina weerni, hra

z Kocebue, w Hradci Král. 1823. c) Ponocný,

fraška w 1 jedn. dle Kornera, (w Praze) 1824,

8. dj Hedwíka, drama we 3 jedn. dle T, Kor-
nera, w Praze 1825, 8. str. 71. e) Mikuláš

hrab Zrínský, truchl. w 5 jedn., w Praze u

Wácsl. Špinky 1838, 12. str. 120.

654. Maria Stuarlka Schillerowa
,
pelož, od

PAWL. JOS. ŠAFAÍKA, w Praze u Kat.

Jerábkowé 1831, 8. str. 222.

655. Wina, smulnoh. od Miillnera, pi-el. a-
somrn Fr. Šír. W Praze, arcib. tisk. 1827,

8. sir. 128. b) Cosi fan tulte, opera, z wla-

ského. Rkp.

656. W asopisech; a) Ví Rozmanitoslech; n)
Roztržití, fraška w 1 jedn. zešténá od Jos. fía-

nelky. D. 13—46.1817, t{) Liška nad lišku. VVe-
selohra w 1 jeiln. od W. Špinky, zeštná 1818. K.

31— 71. ;') Dcera Faraonowa, zcsténá od We-
trerhy. AVeselohra w 1. jedn. (1819). O. 3—31.

b) We ]Ví(l. Lislech: Seneka. Suiutnoin^a we 3
jedn. podlé Kicista od ŠDIIÍA (1817).

c) \V DohrosUnrn «) Kaša a Biwoj. inohra w
1 jedn. od PATRKY we swaz. 9. p) Festrojo-
wání. Fraška w 3 jedn. podlé Kocebue od SYCHRY
(w swaz.. 10.)

d) W Cechoshiwv. 1822 íslo 6. Noc w lese, z

Fon(pié, od IIERZOGA pel.

e)^ \V liddilcii Ziegl. >Vánoní dar od F". DLA-
RACE, Hlalá zbíraka klasu (znm.) od Lény Dobr.
lidiho tri'.

f) W Milin Zieglerowé (1825). Náhrada dobrého
srdce. inohra w 1 jedn. od M. Sychry.

657. Pramáti (Grillparcerowa), smutnoh. w 5

jedn. peložením JOS. W. SI'OTA , nákladem

Ant. Nckwasila , w Praze tiskem w Soli- a

Laudauské impressí, 1824., 8. str. 137.

658. Ilrfa, truchl. w 4 jedn., od JANA
ER. WOCELA, 1825, w Hradci Král. str. 104.

659. J. K. CHMELEXSKÉIIO a) Josef

a brati jeho, zpéw. w 3 déjstw.
,
pel. hudba

od Mehule, w Praze 1824, u Bob. Hase. 8.

str. 55.

b) Kauzelná flétna , zpw. we 2 djst. pel.,

w Hradci Král. 1825, písmem a nákladem Po-
spíšila. 8. str. 68.

c) Dráteník , zpw. we 2 jedn. , w Praze

1826, u J. H. Pospíšila. 8. str. 63; slowaiua
od Fejerpat.

d) Sníh, zpw. z franc. w 4 djst. 8. str. 71.
W Praze u Pospíšila 1827.

e) Oldich a Božena , zpw. w 4 déjstw.,

hudba od Fr. Škraupa, 8. str. 56. W Praze a

Hradci Král. 1828.

fj Libušin satek, zpw. w 3 déjstw. 12.

str. 48. VV Praze u Pospíš. 1832.

g) Pomsta , aneb laupežníci w Sardinii, pel.,

hudba od Róslera. 12. str. 54. W Praze arcib.

tisk. 1832.

h) Léka oní, zpw. w 2 jedn., z franc.

dle Eman. Veitha zešt. , hudba od Jírowce.

12. str. 109, w Praze are. imp. 1833.

W rkp. 1) Díwka z arowných kraj, bá-

chorka se zpwy w 3 jedn. od Raimunda. 2)
Hrad laupežnický w Sardinii, zpw. w 3 jedn.

pel. 3) Krakonoš , zpw. we 3 jedn. pel.

4) Nmá z Portii, zpw. w 5 jedn. pel. 5)

Princ a had , fraška se zpwy w 4 jedn. od

Ernsta
,
pel.

660. MAT. JOS. SYCHRA a) Bezdný
léka, fraška we 3 jedn. dle pnwodního franc.

spisu Molierowa s hojnými promnami swobodn
zešténá, nákl. J. H. Pospíšila, w Hradci Král.

1825, 12. sir. 188. bj Jan hrab Blohrad-
ský, in. w 5 jedn.

661. Marinka z Góthe (die Geschwisler) , w
1 jedn.

,
pel. od Fr. elakowskélio. W Praze

1827, u Pospíšila 12. sir. 33.

662. a} Hluchonmý, aneb Abbé de V Epée.

historická hra w 5 jedn. od Bonillyho , zešlil

NORB. WANK. W Praze 1825 u Josefy

Fetterlowé z \V'ildenbrunu, 8. str. 84. b) Psací

stolek z Kocebue, in. w 4 jedn. 12, str. 165.

W Praze arcib. tisk. 1832.

663. Únos ze Serailn, zpwoh. we 3 jedn.,

pel. J. , hudba 31ozartowa. W Praze are. tisk.

1830, 8. sir. 55.

664. Magdul. Dobrotn. Rettigowa. a) Bílá

rže, dramatická malikost, w Hradci Kr. 1827
u Pospíšila, 8. sir. 46. b) Koš, masopuslní

žert, fraška we 2 jedn. pro marionelky. c)

Wdowec a wdowa z Holbeina pel. (Kwl. 1838
str. 56.)

665. Jos. P. haiin. Láska dli, dramatická
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iiialiikost we 2 jedu. k jmenowiniim. W llradii

Kriil. uros[)iš. 1828. 12. sir. 3G.

tJ6(). Jan A. Pelikán. Káš Bedich, in. w
I jedli, dle Koiohue zešt. W Jiiul. Hradci

1S2S u A. LandlViisa. 8.

667. Tom. hubelka. Piže malých , aneb

7.adni schody, wescl. od Ferd. Roseiiau, zcešt.

W Praze 1829 arcih. tisk. 8. sir. 46.

668. Kocaiirkowo, aneb: Jen abychom w
hanb iieziislali, wesel. >ve 3 jedu. \V Lewoíi

II .1. Uerihmúllera 1830, 8. str. 115. (Ko-

caurkow jest msteko w liornicli Uliiich, a jest

iiwÝ obraz pospolilelio žiwola slowenskýcli obci

cirkwe e\v. , které nyní s maaromanii zápasí.

Cfialaiipka w Hroiíce 1836, nomen lichini.)

669. Wšecko naopak , aneb Tsnošiiowa

Anika se zeni a Honzík se Avdáwá , wesel. w
5 jedn. NV Lewoi u Uerliímiillera 1832, 8.

sir. 100. Od Fejerpal. sepsána.

670. Tasorilka : aneb slaiá láska se píedce

doekala , fraška >ve 3 jedn. W Lewoi u

Uerlinmillera 1833, 8. sir. 32. Od Fejerpal.

671. J. Hýbl. Srnec, aneb newinní winníci,

wesel. we 3 jedn. z Kocebiie. W Praze u Jos.

Jeábka 1833, 12. sir. 108.

672. Malá diwadla pro okresy domácí. Ob-

sah: \) Emma, aneb dítcí láska, in. we 2

jedn. 2) Kwtný wnec, w 1 jedn. 3) Krádce

wajec, dle Šmída pel. od Hunsmanna a Cerno-

hauze, w Praze are. tisk. 1834, 12. sir. 142.

67 3. Jos. Kaj. Tijl, a) Wdowec , wesel. w
1 jedn. od Deinhardsteina. (^Z Kwt 1835
sir. 428.) W Praze u J. H. Pospíšila 1835.

8. sir. 24.

b) eská Thalia. Sbírka her diwadeliiicii píi-

wodních i peložených , uspoádaná od ald.

Sitazek I. «) Jan Sachs, dramal. báse we 4

jedn. od Deinhardsteina
, pel. /?) Nalezenec,

wesel. we 2 jedn., w Praze u W. Špinky 1837,

12. sir. 164, od Tyla. — Sirazek II. estmír,

romanl. báse w 5 jedn., od te'lioz 1838, sir.

154. íPorow.K«l. 1838, píl. IX.) SirazekllI.

a) Pašerow, dle P.aupaclia od lehož. [i) I)\va

pátelé a jediný kabát , dle Caslellibo od Jos.

Proch(izk;i, 1838. Swasek IV. «) Dobrý tón.

jí) Ženských se šlílí, pel. til. Púner , 1840.
Svazek V. «) Matka a dcera, in. w 4 jedn.

(i) Láska w nárožním dome, wesel. we 2 jedn.,

w Praze 1811, u W. Špinky, sir, 295.
c) Domácí rozepe od Kocebue, wesel. w 1

jedn. fKwt. 1836 . 47.)
d) .1 -dna za wšecky, dramatický žerl w 1 jedn.

Kwl. 1836 . 24—5.)
e) Brciik Šwiho«ský. fDjstwí lni, Kwl.

. 20.)

f) Bifla lhám, aneb : Kuchtík biskupa Wele-
hradskélio, dle Grillparccrowy weselohrv : ^^ehe

dem, der liicrl. (Z Kwt 1839), w Praze 1840,
w 8. sir. 75.

g) Srdce a swt, aneb: Milenka a manželka,
in. w 5 jedn. od K. Gnckowa ; w Praze 1845
u Jar. Pospíš, sir. 72 w 12.

h') Kníže Jáhel, in. dle Ranpacha.

i) Paní Marianka, matka pluku, aneb ženské
srdce, in. w 4 jedn. 1845, u Pospíš, sir. 91
w 12.

k') Oba šelmy, wesel. w 1 jedn.

W rkp. 1. .\li IJaba, in. we 3 jedn. s liud-

bau, z franc.

2. Bruncwík, in. we 3 jedn.

3. Chudý básník, in. w 1 jedn. od Kocebue.

4. Ddiná smlauwa , in. we 2 oddl, od

Vogia.

5. Fausl, drama w 5 jedn. od Kliníjelnianna.

6. Jan (julliiberg, in. we 3 oddl., od

Birch-Pfeirrowé.

7. Kašpar Thorinský, in. w 5 jedn. z nm.
8. Král Lear. tragéd, w 5 jedn. od Shakespeara.

9. Noc ped nowým rokem j fraška we 3

jedn., od Gerie.

10. Nowé .\iiiazonky, fraška we 3 jedn. dle

Klicpery a Tolda wzdlal.

11. Obležení Plzeské, in. w 5 jedn. od

Fischera.

12. Panna slunení, cin, w 5 jedn. od Kocebue.

13. Pytláci, drama we 3 jedn. z nm.
14. Preciosa, rom. hra se zpwy we 4 jedn.

od Vogla.

15. Sanice u etzowého moslu, fraška se

zpwy, z nm.
16. Sketa, wesel. od prof. Swobody, k pro-

wození na Pražském diwadle piprawená.

1 7. Slepý mládenec, in. w 3 oddl.

18. Sobslaw a Bedich, truchl. od Klicpery,

pro Pražské diwadlo wzdlal.

19. 1739, 1839, 1939, fantastická hra we
3 oddl., dle nm.

20. Wácslawík .Autrata, báchorka se zpwy
w 3 jedn. dle nm.

21. Žiwot we snách, fraška w 3 jedn. s fiede-

hrau, od hrab. Sch.

674. Seh. línéwkowský. «) Jaromír, sniutn.

w 5 jedu., w Praze 1835, wel. 12. sir. 156.

/?) Námluwy w Kolodji , wesel. w 3 jedn.

W Hradci Kr. 1839, nákl. Pošp. 8 sir. 60.

675. J. Wáirra. Augusta z Kocebue Epigram,

aneb: Což si mne žádná newezme? Wesel. w
4 jedn., w Praze u Pospíš. 1836. 8. sir. 112.

Adwokáli. in. w 5 jedn. od lirianda. rkp.

Eiisena , knžna Wolliárská, in. w 4 jedn. od

Weísseiiliuirnowé. rkp.

676. XNýbor diwadelných her zahraniiiých,

wedením u nákladem \V. Filipka a lil. Piinera

Swazck I. Obsah: 1) Karla .\ll nawrácení se
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do wlasli, wesel. w 4 jedu. dle Franc, od Bo-

tlia , zíeštná od Púnera. 2) Smíení; aneb

Klclba a požehnání, in. we 2 jedn. od E.

Houwalda, zešt. od Filipka^ ni. 8. sir. Vlil a

110, w Praze 1837, u Synu B. lláze. [Pos.

w C. Wcele 1837 str. 96 od Climelenskeiio.]

677. A. Jar. Wrfátko. Belw aulk od Aug.

z Kocebue. Déjehra we 2 jedn., 16. sir. 48,

w Pi-aze 1837, u J. II. Pospíšila.

678. Slarauš plesniwec, anebo: elyry swalby

na jednom pohreb w Kocaurkow. Fraška we
3 jedn. Smrt. Poheb. Swalba , wel. 8. (sir.

63 a 5 bez znám.) u J. WerlhmiiHera w Le-

woi 1837. Spisowalel jest Fejerp.

679. Eduard w Skolsku, aneb Noc uteence

(uleklce). Drama we 3 déjstw. dle Kocebue

od Lad. Pospíšila. W Hradci Kr. 1839, 8.

str. 79.

680. Wác. Jar. Picek. a) Wilém Rožemberk,

in. w 3 jedn. (piiwodní), w Praze arcib, tisk.

1840. w 12. str. lil. b) Král Wratislaw na

Moraw, in. w 3 jedn.

681. J. Wlkotcský. (Wlek) a) Jeftowna

aneb slib we'wody, tragedie w 5 djstwí. W
Praze 1845 u Spurného. 8. str. 134. [Pos.

Kw. Now. 1841. 13.J b) Wšezwd aneb po-

wode Pražská r. 1845 , fraška od Hanuše

Wlkowice, w Praze 1845, u K. Yetterla, sir.

60 w 12. Bílá paní, fraška w 1 jedn. se

zpéwy. Rkp.

C82. Jos. W. Žák. Do wšeho se plele. Wesel.

w 5 jedn. dle Jiingera, w Praze 1840. w 12.

sir. 74. u syn Boh. Háze. b) Hubika na

poukázáni. Wesel, w 1 jedn. od Kaslelliho.

c) Zlý Krolo, in. w 4 jedn. 2 anglick. w rkp.

d) Dewe Marienburske', in. w 5 jed. od Ko-
cebue. e) Nesworni bratí, in. w 5 jedn. od

Kocebue.

683. J. B. Malý. Olhello, niauenín Benátský,

truchl. od Shakesp. W Praze 1843 u A. Spin-

kowé. [Pekladu klassiku . YI. Jiné pel. jest

od Macháka. Porow. Kwt. now. 1843. 27.]

684. J. Peírka. Siipka, fraška od Raupa-

cha w 3 jedn. W Znojm 1844. nákl. J. Four-
niera. W rkp. 1) Cardillac, drama w 3 jed.

z nm. 2) Duch asu. fraš. 1 jedn. , od Rau-

j)acha. 3) Hodina s plnoci, melodrama w 3

oddl, z nm. 4) Laupežnická krma, in. w 4

jedn. z nm. 5) Marie, dcera pluku, zpw. w
2 jedn. pel. 6) Panlofcl a kord , wesel. w 4

jedn. od Holbeina. 7) Rozcrwanec. Fraš. w 3

jedn. od Nestroje.

685. yVenc. AI. Sirohoda. Karel Skrela, ma-

lí, wlastenská smšnohra w 3 djsf., w Praze

1841, mal. 8. sir. XIV a 119. (Pos. Kwt.
Now. 1841 str. 19.) 2) W rkp. Montechi a

Kapulelli , zpw. w 2 jedn.
,
pel. 3) Norma,

zpwoh. w 2 jedn., pel.

686. Wyzwda, wesel. we 3 jedn. Sepsal

./. Lhota, kandidát sudiclwí atd. W Jiín u

Kaslránka 1842, 8. sir. 80.

6S7. Hanuš Lykíška. Bílá paní, aneb sladká

kaše, národní pw. fraška w 1 djsl., w Praze

1845 u K. Vellerle. 12. str. 48.

688. Bílé klobauky, in. w 1 jedn. od J. P.

Pibika.^ w Praze 1843. u A. Spinkowé.

689. Kl. Púner. a) Jeden jako druhý, wesel.

w 4 jedn. od Kocebue (die beiden Klingsberge),

w Praze 1843, u A. .Špinkowe str. 107 w 12.

b) Karla II. nawráceni do wlasti, wesel. w 4
jedn. z nm. c) Wrný služebník, in. w 5

jedn. od liflanda. d) Ženských se štítí , wesel.

od Kaslelliho w 1 jedn. e) Chce mít šwandu,

rkp. f) Jan wéwoda Finský, in. w 5 jedn. od

Weissenthurnowé. rkp. g) Hrzy rozbrojniclwí,

in. w 5 jedn. od Zieglera, rkp. k) Karbaník

w 5 jed. od líTlanda, ikp. i) Karel IV w Pise,

in. w 4 jedn., rkp. k) Mina z Blahodowa,

wesel. w 5 jedn. od Lessinga, rkp. Q Modro-

waus, in. w 5 jedn. od Lewalda, rkp. )?i) Pe-

nzokazi, in. w 3 jedn. z nm., rkp. n) Praha,

Paíž, Londýn, Konstantinopol, fraška se zpwy
z nm. rkp. oj Ztracené díle, in. w 1 jedn.

od Kocebue, rkp. p) Zárliwá panika, wesel. w
2 jedn. od Kocebue.

690. A. yVl. Rirenšaft. Dramatické spisy.

Swaz. I. a) Stará láska nezahyne, wesel. w 4

jedn., w Praze 1844 u Pospíš. 12. sir. 98.

(Posud. Kwly 1844 sir. 460.) bj Lépe malým

nežli welkým pánem býti , fraška w 4 jedn.,

tamž u Pospíšila 1846, sir. 82.

691. Jos. L. Straník. Pošla na Sebranici,

wesel. w 1 jedn. od Koceb. , w Hradci Kr.

1845. u J. H. Pospíš. 12. sir. 43.

692. Zbraslairskj) (KaškaJ Zlé rozmary, aneb ;

Otec a syn ženichem, in. w 4 jedn. od Ko-

cebue, w Praze u Jar. Pospíš. 1845 sir, 108.

Albrecht Bojowný, in. w 4 jed. od Stegmeyera,

rkp. Bílá paní z Jiiid. Hradce, in. w 4 jedn.

z nm. rkp. lowk i bez sázky mže wy-
hráti, fraška w 1 jedn. z nm. rkp. I mrlwí

nedají pokoje, wesel. w 3 jed. od Rau|)aclia, /V./).

Lisardo s obniwau larwau , drama w 3 jedn.

s pedehrán od Ilcilzapfla
,
pel. , rkp. Manžel

mé paní, wesel. w 3 jedn. z franc. , rkp. Opika,

wesel. \v 4 jedn. od Breznera, tisk, w Praze

1846 u Jar. Pospíš. 12. sir. 106. Píše sama

sob, wesel. w 1 jedn. z franc, rkp. Polí-

beni upsané, wesel. w 1 jedn. od Kaslelliho.

rkp. Prodané spáni, kauzelná hra se zpwy w
3 oddl, od Hafncra, rkp. Rinaldo Rinaldini,

in. w 5 jedn. z nm., rkp. Sedm lei we w-
zení, in. w 4 jedn. od NVcissenlburnowé, rkp.
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Silfída . froíika se zpwy w 2 jedn. od Kro-

iiesowc, rkp. ZiimeoUé sdíody a oslruliowá

ulice, fraška w 1 jedn. z fraiíc., rhp.

693. Procházka. 1) Dobrý tón, wesel. w 4

jedn. od Topfera. 2) Dwa pátelé a jediný ka-

bát. >vesel. w 1 jedn. od Kaslellilio , \\) \\é-

wodw rozkaz, wesel. w 4 jedn. od Tóptera.

G94. Hullmanna J. F. P. Puwodní drama-

tické hry Sw. I. (Sázka, fraška \v 2 déjstw.

:

Zhojeni podagry, wesel. we 2 dj.), w Jieíne

1845 n Fr. Kastránka, 8. sir. 137.

69."). Jos. Fri. Kocluin lialiborský, Iruilil.

>v 5 jedn. 1847 (1840) 12. sir. 139.

69(). Wojáek. Ludmila, drama w 3 déjst.

697. Jan Núrnberger. Mašinká, wesel. w 3

jedn.. w Praze u Jar. Pospíš. 1846. I 2. sir. 84.

698. Malá diwadla : Ema , Kwtný wénec.

Krádce wajec. od Selimiedii. (Kašky diw. ochot.)

699. Landfras. Píibuzenslwi, fraška w 5

jedn. od Kocebue.

700. Filipek. Smíeni, cín. ue 2 jedn. od

lluwalda. W rkp. 1) Bajard, in. w 5 jedn.

od Kocebue. 2) Domácí léka, wesel. w 3 jedn.

od Ziglera. 3) Dwojenec , wesel. w 4 jedn.

od Holbeina (d. Doppelgánger). 4) Hezká per-

nikáka. in. w 5 jedn. od Bircb-Pfeiirrowé. ó)

Hospodáslwí eledín , fraška se zpwy we 2

jedn. od Nestroje. 6) Katinka Heilbronská, in.

w 5 jed. s pedhrau od Holbeina. 7) Kauzel-

nice z Paíže, kauz. hra se zpwy we 2 jedn.

od Meisla. 8) Kauzelnice Lindana , fraška w 3

jedn. od Báuerle. 9) Král a sedlák , in. we 3

jedn. od Halma. 10) Krakonoš a newlídník,

arodjná smšnolira w 3 jedn. od Raimiinda.

11) Lew Kurdistanský, in. w 5 jedn. od Auf-

fenbergra. 12) Mandát proti sauboji , in. w 5

jed. od Lessinga. 13) Mistr Martin bedná,

wesel. w 5 jedn. od Holbeina. 14) Omrzelý

panskélio žiwola , wesel. w 4 jedn. od Hau-

pacha. 1.')) Osudná masopuslná noc, fraška se

zpw-y we 3 jedn. od Neslroje. 1 6) Pobežn
práwo, in. w 1 jedn. od Koceb. 17) Pomoc

z iše kauzelné, žerlowná hra we 2 oddl. 18)

Seznámení se na Žofinském ostrow, fraška se

zpwy, we 3 jedn. dle nm. 19) Ti dni ze

žiwota karbaníkowa, drama we 3 oddl, z franc.

20) Zkauška ohnm, wesel. w 1 jedn. od Ko-
cebue.

701. I\()l'ir. W rkp. \) Doktora Fausla e-
pika , fraška se zpwy w 3 jedn. od Hoppa
(pseudon. Diibinský). 2) Drái jeskyn u er-
wené i kály, in. s hudbau w 4 jedn. od Hol-

mano (pseudon. llenkell). 3) Fra diavolo, zpw.
we 2 jedn. 4) Galejni otroci , melodrama we
3 jedn., z franc. .")) Hrad Snirkoliorský , in.
w 5 jedn. s pedehrán, od Birch-Pfeiifrowé. 6)
Hynek. Ualinv pacholek, in. f) jedn. od Birch-

PlVillVowé. 7) Kupec Benátský, drama w 5 jedn.

od Sliakesi)eara. 8) Laupežniii, sml. w 5 jedn.,

od Schillera. 9) Makbclh, drama w 5 jedn. , od

Shakespeara. 10) Orel, ryba a medwéd, fraška se

zpw. w 3 jedn., z nm. (pseudon. Wewerka).

11) Strážný duch, in. w 5 jedn. s pedehrán

od Kocebue. 12) Wallenstein, sml. w 6 jedn.

od Schillera. 13) Wze w pewnosti sw. Ondej-
ské , wesel. w 5 jedn., z franc.

702. Doudlebský. Angelská hora, in. w 5

jedn. od Kuna, rkp.

703. Hairlicek. Wespohií zkaušení, wesel. w
1 jedn. od \\'einera.

704. Vhlir. íc rkp.: 1) Chudoba a šlechet-

nost, wesel. w 3 jedn. od Kocebue. 2) Dcera

lakomcowa, drama w 3 jedn., z franc.

705. Lauoirský. erwenopláštník, in. w 4

jedn. dle Kocebue, rkp.

706. F. Dancha. 1) Dwanáct spících panen,

bajka se zpwy w 3 jedn. , z nm. rkp. 2)

Bonieo a Julie, truchl. w 5 jedn. od Skakesp.

3) Taidvred, zpw. w 2 jedn., pel.

707. Marechíy). Eniilia Galotli, truch. w 5 jed.

od Lessinga, rkp.

708. ISotcofný. Kauzelná wž w Krkonoš-

ských horách, kauzelná bajka w 3 jedn., pel.

z nm., rkp.

709. Silhernagel. Mlyná a jeho dít, obraz

žiwota národního od Haupacha, rkp.

710. Ujka. Obleženi Korintu, zpw. w 4

jedn., pel.

711. Peška. Ona je šílená, in. w 3 jedn.

od Lamberta, pel.

712. Rieger. Pan apek, fraška w 1 jedn.,

pols. od hr. Fredra.

713. Jilemnický. Podiwná nemoc, wesel. av

2 jedn., rkp.

714. iV. F. K. Píhody na cest po diležancí,

fraška w 6 jedn., z nm.
715. Štefan. Rodina Barcelonská , smut. w

5 jedn. od Schenka.

716. JSejmenotraných. 1) Dobyli Sniolenska,

in. w 4 jedn. od Weissenlliurnowé. 2) Melu-

zina, báchorka se zpwy w 3 jedn. od Nyren-

bergra. 3) Nájemník Kmínek, fraška w 5 jedn.

Kocebue. 4) Weer , noc a jitro w Paíži,

twero obrazil ze žiwola Paížského.

717. \y ('fisnjjisech.-

Dúrisoirskij. Ziinv. inohra puwodní. >Výjimck we
Wele 1838 "sir. 165. a . 2tí.

Fr. Dfiiívlia. Bonieo a Julie od Shakespeara. Zlomky

w as. mus. 1844. .str. 323. Celá 1847 od Miilice.

J. Chmelciisltý. a) Wvjiinek z drani. há.sii : Láska

Cechowa. Cas. mus. 18.35. I. 3. I>) eská Krato.

'<) Keritalivo z :irie Malkolniii z Hctsiniho (tpery

:

l'anna jezerní. \sivhi IH.l'). . 5. ,1) Lauení s

inilcnkau dle L. Hechtsteina, lamž. ;-) Wýjiinek z

Je.-íoiwly. limiž . 47.

W. ktirprrtt. Tatai u Ilolomaucc. inohra. Druhé

jednání w Cns. nins. 1828. II. 29.
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Bok. Kt-ílek. Peložil néknlik horSliakespearowýrh
Hamleta atd. Wiz Kwéty 1838. piíl. 15. a 1841. 57.

Též Kolár, tainž.

SI. Toiniek. VVýatky 2 Puskynowy básn: Bo-
ris Goílunovv. Kvvty 1835. pHl. 5— 7.

c) e i.

718. Chwaloe, kteraiiž na den 9. Srpna 1 784

pi uslanowení a uUvrzeni slawné mstské rady

jménem celého Pražského méšCanstwa pednesl

Jan Tad. Hahina, mšfan Pražský, 70 let stáí.

8. w Praze u Jana llóchenbergra. 16 str.

719. Pedmluwa ped zkaumánim po skon-

eném bhu zimním dne 13 Dubna w kr. mst
ISimburce, konaným od duchowního knze DOM.
K08ÁLA etc. pednesená, w Praze u Johan-

ny Prušowé. 1784, 4.

720. ec Pražských mstských wolenc na

den inslallací kr. purkmistra Jindicha Neubera,

z nm. 1800.

721. ec pi padesátileté slawnosti pana Jos.

Mich. Žáka, farního uitele w mstysi Miroticích,

držená w tamním kostele farním od Frant. Starka,

c. k. školního komissae etc, dne 31 Srpna 1800,

w Praze u Johanny Jeábkowé, 8. str. 32.

722. Chwaloec pi píležitosti , když J. O.

p. J. Josef kníže a wláda domu Lichtenštein-

ského etc. za ddice swého pana bratra Aloysia

Josefa se prohlásil. Pednesená od Dominika

Šauera, panstwí Kostelce auedníka. 1805, \v

Praze, 4. 1 arch (pel. J. Nejedlý).

723. W spisku: Descriplio solennis intro-

duclionis canonicorum Praemonstratensium de

fonlibus Siloe iu coUegium et gymnasium reg.

civitatis Teutobrodae , 3 Nov. 1807, Pragae^

4. str. 46 , nalézají se také eské prohowory,

držané od w. d. p. opata a p. krajského , e-
ština J. Raulenkrancem sprawená.

724. e držaná pi swcení praporce zem-
obrancfl etc. od Fr. A. Wacka r. 1809, wy-
tištná w Rozmanitostech P. str. 3— 18.

725. Školní ei w Píteli Mládeže: e ped
zkaušením a po nm. I. 72. od J. T-la.

726. Slowo pronesené u prosted blahoinného
sboru sbralených oírkwí w^ Bostone. Od P. L.

Wiliama Chanino;a. Pel. W. Štnlc. [as. nius. 1843.

211.] Slowa žáku druhé tídy humanitní pi roz-
chodu j)osledním na gyinn. akad. w Praze na den
5 Srpna k pednesení uchystaná (od Krejího).
1843. str. 8. Láska k wlasti. Ke k uitelstwu
odJ. M. Krále. W Praze 1846 u J. Pospi.šil. 8 str. 27.

Pronduwa k dílkám na zaátku škol 1838, od prof.

Stránského. K žákm ze školy wystupiníoíni , od
téhož. Pronduwa pi slawnosti we íarní škole We-
lišské 1834, od téhož. — Pronduwa k weškerénui
uitelstwu wikariatuího okresu Kopidlenského pi
držané s ním dne 19 Máje 1836 hlawní konferencí,

od Wacka A. Též pi konferencí r. 1838. 1840.

1841. Téhož slo^^ o k uitelstwu o rozbírání toho,

co žáky swé we škole ísti necháwá. Téhož ped-
nesení pi konferencí 1842. e duehowní. držená
u hrobu wclGwážného p. VVácl. ebky, uitele Ko-

pidlenského f 28 .Máj. 1838. od téhož. — Pronduwa
uitele k dílkárii druhé tídy pi nastaupení auadu
jeho 1842. (Dušek Wend.^ — Proniluwa k ui-
telstwu i)i školní konferencí 1843, od Šolce Jos.

? Zúbaicné i nauné spisy,

a) asopisy, almanachy, sbírky.

727. Uitel lidu (mrawy a hospodástwí za

pedmt mající). W Praze w impr. c. k. nor-

mální školy 1786, 1787, 1788, 8. každý bh
roní po 12 swazekách.

Jest to msíní s|)is z nm.: der Volksfreund,
kterýž Karel Esion kníže z Fiirstenberka w eském
peložení tisknauti, a za autraty tisku t. tyry ar-
chy po 3 krejc. prodáwati dal. Prwní bh pe-
ložil Fr. TOMSA, druhý a tetí far. ANT. VOITA.
Obsahuje nauení k domácímu hospodástwí, k na-
wedení poestného a chwalítebného žiwota, a pí-
bhy pkné.

728. Staré Nowiny, aneb spolusebrání roz-

liných spis z wšelikého umní hislorického,

geografického , filosofického , fysického , hwz-
dáského , oekonomického , k užitenému asu
tráwení w umní zbhlých slow

,
jazyka milo-

wník , a k potebnému nauení ndadého wku
lidí, z ástky z jiných knih wytáiinutých a w
slowenské isté raucho obleených , z ástky

pak w now wzdlaných
,
jimž místo pedmlu-

\vy pedložen jest charakter anebo wyobrazení

našeho milost, cis. a kr. Josefa II. ^V B. By-

stici u J. Jos. Tumlera 1786, w 8. str. 741,

mimo rejst.

Wydáno od Ondeje Plachého pomocí jiných

uených Slowákfi. Jan Hrdlika tam má 6 po-
jednání.

729. Msíný spis k poueni a obweselení

obecného lidu od FRANT. TOiMSY na rok

1787 w 8. dwanácte swazkft. Obsahuje wci
z fysiky , historie o pirozených wcech , n-
které powídky pro lid a pro mládež , bajky

z Lessinga a j.

730. W. KRAMERIUSA fl) Weerni shro-

máždní Dohrowické obce, aneb prospšná na-

uení, dle kterýchž jeden každý wšemu dobré-

mu se pouiti, ped mnohau škodau se wyslí-

hati, i také o rozliných na swlé pamti hod-

ných wcech známosti nabyli mže. ástka

prwní (wíce newyšlo), w Praze 180 1, 8. s obráz-

kem kauli swta pedstawujícím, sir. 160.

h) Pítel lidu, knížka k pouení a wyraženi

wydaná, w Praze 8., díl A. 1806, str. 208,

díl B. 1807 str. 208.
Tito spisowé wycházeli w uritých dobách po

pl arších s nowinami.

731. eský paiitník (wydaný z nm. od Mei-

nerta, esky pekládaný, nejprwé .J. NEJE-
DLÝM, polom jinými), w Praze 1801, 6. .
1—26, i 802. íslem 4. p-estal eský, nemw
než 50 odbíraw.

27
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732. lllasnll i-i-ský, spis M>\rtlclní k po-

ueni a obwesliii, wydiiwán od JAXA NE-
JEDLÉHO, >v Praze I. dil 180G 8. sir. 644.

11. 1S07 sir. GGO. IH. ÍSOS str. (>52. IV.

ISIS sir. 63G. Nauinélio a zábawnolio ob-

sahu, zawiraje básné, powidky, bislorické zlom-

ky, známost pírody, wýjimky ze slare lilera-

tury a peložené ásli z ecké a ímské.
Aiiaslníci toho spisu byb' tyrímecítina.

733. eský Lidomíl, >vydiiwán od Frant. A.

Pabsta, c. k. auedníka (pekládán od J. HÝ-
BLA) 1810, 14 swazkii.

Obsahuje ncjnowjší swla piíhiiy, nejnowjší
sezuáni krajin a národ, hisloriiké ásti, pohádky,
anekdoty a j.

734. Prwutíny péknýcli umni (neb Wideiiské

Listy) od Jana Hromádky, >ve Wídui, 4. Na

rok 1813—17.
Pi ttliio Listech AVídenskych podíl mlo pes

70 poMiocník. Obsahují pak nnuné. nirawné. zá-

bawiié spisky menši z iiislorie politické, |)írodné,

z rodo-a zempisu , h\vz<lást\vi a j. z\>lášl ale

básn «š(ho druhu lyrického, rozprawného a t. d.

Mnohé jjokusy zde jak pu\\odní lak peložené ná-
ležejí mezi lepší plody lileralury naší.

735. MATÉ.JE SVCHIlY. a) Powídalel,

aneb sbírka rozmanilýcb pamtí bodných pí-

bh, powidaek, dwlipných nápad a prpo-
wdi, k pouení a obweselení, swazek L w 8.

welkém 1815. W Brn a Olomauci str. 188

s>vazek II. lamže 1815, str. 237 s\vaz. III 1817,

str. 210.

b) Kratocliwilník, spis pro obweselení a spolu

k ponauení
,

jejž sbírá a na swllo wydáwá
elc. Swazek I. w 8. nial. W Brn 1819 sir.

152, swazek II. 1820. str. 142.

c) Kratochwilná wíelinka. Sbírka mnohých

powidek. Swazek I w Brn u Traslera 1827,

8. btr. IGO (w prose i we weršich.)

73G. Hozmanitosti. Zbírka wšeho užiteného

a obweselujícího k zšlechtní srdce, wybrau-

šení rozumu a obweselení mysli. Wydáwaná
od J. Hýbla 8. W Praze 1 díl u Jos. Fet-

lerlowé z Wildenbrunu A 181(5 str. 92, B str.

9G, C 9G, D 1817 str. 9G, E str. 84 s ob-

sahem, II dil tamže {^\1 sir. 96, G str. 96,

// 181S str. 96, / sir. 96, K str. 80 s ob-

sahem-, III díl u Boii. Iláze L 1818 str. 96,
/V -ílr. 96, A str. 96, O 1819 str. 96, P str.

90 s obsahem; IV dil u Straširypky R 1822
sir. 96. Podíl pi tomlo asopisu wzalo pes
50 spi.sowalel.

Ob^i^^ jeho jsau : básn lyrirké (mezi tmi n-
Kleré ..uchowní), hájky; nápisy, pohádky a j.dro-
bniislky, ale i draniati(ké. wtší menší prosaické
powidky neb rozpráwky n t. d.

737. Ilyllos, národní asopis pouujícího a

obweselujícího obsahu. Ku prospchu nkterých
dobroinných založení, wydáwaný od K. E. Rai-

iioldu, wedený (ne peklad.) od JAXA HVULA

4. w Praze u Jos. Fetterlowé z Wild. I. 1820.

Prwní púlleli Leden — Oerwen str. 208. Druhé

plleli lerwenec — Prosinec str. 206. II. 1821.

Prwní plletí lamže, str. 208. Wšc to dohro-

mady 78 arch s 60 obrázky.

Tenio od tém 50 spisowatel snesený spis za-
wírá mnohé ásti z historie ulaslenské i cizí. ži-

woty, popsáni nnst památných, jako Prahy, Plzn
etc. obyeje národní, rozpráwky mrawné izábawné,
básn lyrické (nkteré s hudbau), bajky, propo-
wídky, pohádky, wýjimky ze starší bteratury, i pie-

wod z laliny (Poklad Plant) a j.

73 8. W. R. KRAIMERYUSA a) Zlulá

kniha, aneb nowý Zwslowalel wšeho dobrélio

a užiteného pro národ slowenský , obsahující

nejdležitjší a nejprospšnjší k tení pedmlyjak
z popsání zemí a krajin, takž kroniky swta, zhisl.

wcí pirozených, nowé i neznámé starší píhody,

práce básiiíské a jiného wšeho obsahu zásloje

(pedmty). Dil I a IL W Praze 1817. 8.

b) Dobrozwst , spis k tení užitenému a

kralochwilnému. W Praze 1819. 4.

Pedmt jest wypsání krajin, známost pírodných
wci. básn a jiné drobnosti. Pisplo 18 spiso-

watel swymi pracemi.

739. Cechoslaw, národní asopis pro Cechy

a Morawany atd. Spisuje W. R. KRAÍNIERIUS
I. roník 1820 w 4. sir. 320 tiskem Šol-

lowskýin — II. roník 1821 str. 416. —
1822, wydáwá W. R. Kramerius spoluwedením

F. Tomsy, str. 400. — 1823. str. 416 [od

. 16 wedením samého Krameriusa
;

poslední

íslo wedenini Tomsy ; od . 27. byl wydawalel

p. z Šenfeldu] — 1824. str. 426, . 52 po

archu w 4. wedením TOMSY. — 1825. též

sir. 664. . 53. [s pílohami hudebními a j.]

Obsah iní básn wážné i žertowné, pwodní i

pekládané wšeho tém druhu, hymny, ody, eletrie,

rozprawné, nauné, listy, idylly, satyry, popisné,

bajky, pohádky, znlky aneb sonety, nápisy etc.

Peklady jsau nejwíce t nminy (Schillera, Góthe

a j.) ale také z enj^liiny (Ossian). polštiny a ruš-

tiny, lat. a etiny. Prosaická wtší ást zawírá

mnohé powsti, románky, anekdoty |)wo(iui: pe-
ložené wýjimky a |)amátno.sti z wlastenské a cizí

historie, popsání wlastenských slawnosti, zwlášl-

ních míst, žiwotopisy, ástky zem|)isné, |)owídky

pro dli, zpráwy o hudebním nmni, diwadle e-
ském, akademiicli, knihách nejnowjšich, kritiky etc.

>Vše to welmí nestejné ceny, a asto prwní toliko

pokusy spisowatel, jichž lu sto a tidceti osm se

poítá.

740. J. L. ZíEGLERA oj) Dobroslaw aneb

rozliné spisy pouujícího a mysl obweselujícího

obsahu w ei wázané a newázané. Sebral i

wydal elc. Ti díly po 4 swazcích. W Praze

u Josefy Fetterlowé z Wildenbrunu 1820. 3,

Podíl w tomto spisu má osmmecílma spisatel.

Zawírá pak básn rozliné wážnho i žertowného

obsahu, hájky, nápisy a hiky, powidky a jiné

drobnstky i nkteré diwadelní hry; dále staroby-

losti, wýjimky z hist. .cesty, žiwotopisy uených
neb jinak znamenitých Cech.

b) Milozor, aneb rozliné spisy pouujícího a
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obweselujícího obsahu w reci newázané i wá-
zané. Sebrané a wydané od téhož. Spis po

rznu wycházející, tolio obsaliu, co Dobroslaw

;

wydávviín w Hradci Králowé 1824. 8. lni díl

sir. 186.
Tento spis jest jako nástupce Dobroslawa, a jemu

cele podoben obsahem. Jilmo wydalcle 14 jiných

spisovvatelu zde vvtší nienií podíl má.

c) Miiina aneb noworoni clení od téhož,

nákladem J. H. Pospíšila. W Hradci Králowé

1825, 12. sir. 175.
Podobného jest i tento spis obsahu, zawíraje práce

dcwíti spisovvatelu, a sice jedno drama, rozprawy
z historie a z obraznosti, básn etc.

741. Krok. Weejný spis wšenaucný pro

"wzdélance národu eského - slowanského. Wy-
dáwán pispíwánim mnoha uených wlastencii,

od J. SWATOPL. PRESLA atd. Dii I. w 8.

ásti. 1821. str. 160. . II. str. 164. . III. 1822.

sir. 160. ást IV. 1823 sir. 160. Díl II. ást

I, 1824. se 7 obrazci; ást 11. 1827, astili.

1828 •, ást IV. 1831 (wšeho str. 638.), w
arcib. tisk. Díl III. ást I. 1833. (u B. Háze

w knihkupectwí); ást II. 1834 (s obrazcem);

ást III. 1836. (3 ryt.); ást IV. 1836. (wšeho

sir. 627). Obsah: jazykozpyt, krasowda, utny,

žiwuosli a emesla, mudrctwi, djinstwo, m-
ictwí, prírodnictwí, lékástwí, práwnictwí, bo-

hoslowí. O wdácb slohem wdeckým jednati

se pokušeno. Díl IV. ást I. 1840. str. 160.

742. Zvvstowatel, prací J. Lindy, nákladem

J. Frant. z Scbónfeldu od Cerwence 1820 až

do konce r. 1824. Mimo politické nowiny také

literní, nejwíce zábawná díla i nkteré básn
obsahuje.

743. Jednání spolenosti Wlastenského Mu-
seum w Cechách, ástka I. W Praze 1823.

8. str. 64. ástka II. 1824 str. 131. Pe-
ložil z nm. WÁCL. HANKA. ástka IH.

pel. Hýblem.

744. Paufnik slowanský. Sbírka spis zá-

bawných a ponauných, týkajících se zwlášt

literatury , historie , techniky a bospodástwí.

Sebráním FR. B. TOMSY. Díl I. w Praze

tiskem a nákladem rytíe z Šenfeldu, 1826, 8.

(str. 168 a 8, 3 ryt. w 4.) — Díl II. 1826
(sir. 106 a 6, 2 ryt., z nichž jedna nolowá). —
Díl ÍH. 1826 (str. 117 a 3, 2 ryt.) — Díl IV.

1826 (str. 109 a 3, 2 ryt.) — Díl V. 1826

(str. 111 a 1, 2 ryl.) — Dii VI. 1826(slr.l08

a 4, 2 ryl.) — Díl VIL 1627 (sir. 111 a 1,

2 ryt.). Spisowalelfi 26 pisplo.

745. Rozlinosti Pražských Noirin. W Praze

1826 w 4. (str. 26 bez zn. a 38 archiiw),

wydawatelé synowé B. Háze, spisowatel JOS.
LINDA, roku 1827—1833 (sedm bhfiw ro-
ních) též po 52 arších. Potom pod zmnným
titulem

:

746. eská Wela. 1834 w 4. (52 arch. a

píl. nol.). Redaktor elakowský R. 1835 (52

archy) od polowice Prosince wedl ŠTPÁNEK,
polom týž pes 8 let až 1844 do ísla 37, pak

až do . 3 r. 1845 Fr. Klnák , odtud K.

iSTORCII. Obsah: Práce básnické, zábawné

lení, známost zemí a národfi, pojednání píro-

dopisná , literární nowosli a smíšeniny. Až do

konce r. 1845 poítal tenio spis asi 270 pc-

mocníkiíw spisujících, mezí nimi 12 ženštin.

747. asopis spolenosti wlastenského mu-
seum w echách , w Praze 8. /. roiii bh
1827 u Pospíšila (str, 140, 148, 144, 152,
mimo reg. etc), wedením FR. PALACKÉHO.
— //. r. héfi 1828 (str. 144, 142, 144, 144 a

reg.). — ///. r. bh 1829 (str. 136, 136,

128, 132). — IV. r. bh 1830 (sir. 470). —
V. r. bh 1831 (str. 464 a reg.). — VI. r.

bh 1832 (sir. 488 a reg.). — VII., r. bh
1833 (str. 470 a reg.). — VIII. r. bh 1834
(sir. 480 a obsah). — IX. r. bh 1835 (sir.

470). — X r. bh 1836 (sir. 436, 3 ryt.),

zawírá auplný obsah wšech 10 díliiw dle ped-
mlw i spisowatelw. — XI. r. bh 1837

(sir. 502 a 6 rytin). — XII. r. bh wedením

P. ŠAFA IKA 1838 (str. 596 a 5 rytin). —
XIII. r. bh 1839 (str. 509 a obsah). —
XIV. r. bh 1840 (str. 425 a obsah). —
AT. r. bh 1841 (str. 487). — Pisplo 63

spisowatel. X]'I. r. bh 1842 (str. 638 a ob-

sah). — XVII. r. bh 1843, wedením .1. E.

WOCELA (str. 640). — XVIII. r. bh 1844

(Str. 640), pos. Kwt. 216, 394. — XIX. r.

bh iSA5 (sir. 700a 6 rytin). XX r. bh 1 846 w 6

swazcích (str. 854). Obsah wfibec jest: Básn i pro-

sa, pojednání rozliná, kritiky, staré písemnosti e-
ské, zpráwy literární, biografické, genealogické,

známost wlasti, pírody atd. Mezi písn wdeckým

a prostonárodním drží prostedek. Pi každém

dílu auly a zpráwy od Matice eské

748. Jindy a mjni, anebo: Sbírka obraz

pamtihodných osob, wcí a pibhli z minu-

losti a pítomnosti, s pipojeným popsáním a

jiným rozmanitým wyprawowáním. Wydáním

Karia Rainolda. Wedením JANA HÝBLA.
(dwa swazky aneb plletí.) 4.(25 archa a tolik

rytin), w Praze tiskem J. H. Pospíšila 18-29.

[L. 1828 wyšlo 26 numer s rytinami, kteréž

opt r. 1829 otištny.] — R. 1830 prwní

piillelí (sir. 104 a 25 obrázkw), druhé plletí

(str. 194 a 25 ryt.) tamž. — R. 1831 wydá-

ním J. H. Pospíšila , wedením J. Hýbla, I pfd-

letí 4. (str. 104 a 25 ryt.) H pfilletí (sir. 104

a 25 ryl.) — R. 1833 pod jménem: Jindy a

nyní. Národní zábawník pro echy, Morawany

a Slowáky. Nákladem a wedením J. H. Pospíš,

atd. Nowého bhu plletí prwní. 4. (26 archii).

27"
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749. echoslmr. Wšeobecný Ziíbnwník, lisk.

8 niikhulem J. 11. Pospíšila. Swoz. I - IV. 1830.

S^-aj, V_VI1I. 1831. Kaidý 64 sir. [Redak-

torové: Finnla, Lan^rer, Tomícek,] (Jako po-

kraowáni lolio jsau: ech. Zábawný a poutu-

jící spis. \> ydui od \V. Iranhj a 5. Tomivka.

w 8. (sir. 74) \V Pra7,e 1832 nákl. Pospišilo-

wým. Samo ald. sir. 78 Uimž L832. Krok

ald. sir. 84. a ryt. lamž 1833. Obsah básn,

powidky, pojednání ald.

750. Weemi tryraiení. Knilia k powyražli-

wéniu leni, wydáwaná od W. R. KRAMK-
RIU8A. Díl í. a II. w 12 s>vazcícb. 8. w
Praze, u J. Jeábka, 1830. Polom s nco zm-
nným titulem : Wecerni wyray.eni. asopis k

uiileuému a kralochwilnmu Mcni , wydáwaný

z nejwyš. c. k. povolení, wedením a nákladem

ald. První roní bh. Dwa díly, dohromady

iisel 88, sir. 702, a 11 obraziiw, lamžl831 —
Druhý roní bh , díl I. a li. sir. 400 lamž

1832. — Teli roní bh. dil I a II taniž

1833 sir. ÍOi). — (trr/ij roní bh, sir. 112,

tamž 1834. Obsah: Hospodáské pipomínky;

historické malikosti; zábawné leni a básn i

zempisné drobnstky: nowá wyšelowání a ná-

lezy ; smišeniny a pocliaulky. (Pro nedostatek

odbíratelnw (30) s íslem 7 pestalo.]

751. Tatranka. Spis pokraující rozliného

obsahu, pro uené, peuené i neuené, prací a

nákladem JI. PALKOWIE ald. / roní bh
(Díl I.) Swaz. I. w Prešpurku 1832. 8. písmem

Belnayho ddic, sir. 115. Swaz. II. 1832. sir.

116.'lll. 1834. sir. 116. IV. 1837. sir. 120.
— Díl 11. Swaz. I. 1841. písmem Ant. Šmida.

8. sir. 116. Swaz. II. 1842. sir. 119. Swaz.

III. 1642. sir. 109. Swaz. IV. 1842. sir. 114.

— Díl lil. Swaz. I. 1843. sir. 112. Swaz. II.

1844. sir. 104. Swaz. III. 1845. sir. 104.

Oh.siih : bá.sn, historie, zempis, lilcraliira , Kri-

tika ald. [Posudek as. nius. 1832. 235. Kwt.
now. 1843. str. 29.)

752. Kwéty eské. Listy zábawné pro wše-
liký staw, wedením a nákladem J. H. Pospí-

šila ald. W Praze a Hrade. Kr. /. ra. béh.

183 1. w 4. sir. 434. - //. bh 1835; sir.

522. ///. béh 1836; str. 416 apríl. 104.—
ÍV. hh 1837; V. 1838; 17. 1839; VIL 1840;
Vili. 1S41; IX. 1842; str. 410. píl. 104.—
X. 1643 pod titulem: Kwély, národní zábawník
pro Cechy, Morawany, Slowáky a Slezany we-
dením a wydáwánim Jaroši. Pospíšila, sir. 420.
.Nowiny lilerar. sir. 104. — XI. roník 1844:
sir. 624. Píl. str. 4. - XII. roník 1845.

Po.sud n»-JílnnJM' asopis, obsahuje básn, po-
wídky, <l;niky žiwoto-, dje-, národo- i zempisné,
rt>zliMo>li. o hudb, diwadlf, umnf, dopisy azpráwy.
Píhody jr dn;.jí o literatue, wódárh a umní atd.

753. Stcétozor, nejlacinjší spis obrázkowý
k rozšíeni užitených známosti pro echy, Mo-
rawany a Slowáky. 1. ro. bh 4. str. 416.

W Praze nákladem syn B. Háze. Hedaktor

P. J. SAKARÍK. 1834. — //. ro. bh linirž

1835. str. 352.
Obsah: lánky z zem-, národu- a djepisu.

754. List c. k, Praehynského auadu. Pl-
letí 1. a II. 4. >v Pisku tiskem Jos. Fetterle.

1835.
Obsah: Krajská naízení, pojednání Jiospodáská,

popsání záuikw a p. nm. a esky. Cešliua podlá.

[Pos. w hwtech 1835. 357.J

755. ^^slník, wydáwán od J. KALIW
s píspwky nkolika ocholnikw. Swaz. I. w
Praze 1842. u K. Jeábkowé. 8. sir. 48.

[AVice newyšlo].

756. eská bibliotéka pro wiaslence milowné

jazyka mateského a nowých wdomoslí k roz-

šíení umní a ošiechlní srdce od JA\.A JA-
WORMCKÉIIO. Swaz. I. w Praze 1830.

nákladem J. Pospíšila w 12. str. 120. Swaz.

H. 1833. sir. 128. IIL 1836. sir. 126. IV.

1838. str. 138. V. 1840. sir. 124. VH. 186 4.

str. 76.

Ob.sah : Pojednání o nábozenstwí, wychowání
dílek, popsáni zemí a národ, žiwotopisy swalých,

wynalezení nástroj, emesel, píbhowé minulých
wk i našich asu, básn atd. tcnáui wšelikého
pohlawí, wku a stawu.

asopis hospodáský, w. líospodárslwí.

757. Wlastimil, pítel oswly a zábawy.

W Praze tiskem a nákl. J. Spurného. Díl I.

1840. sir. sw. 1. 312. II. 308. HL 304. IV.

290. Díl II. 1841. str. ást. L 288. II. 288.

Díl III. 1842; sir. 288.
Obsah: werše i prosa k pouení a obweselení

od wíce nežli 30 spisowatel.
[Posud. Kwt. Now. 1840. 14. 1841. 61. 1842,

86. 1843. 18.]

758. Dennice, spis zábawný a pouný od

J. B. Malého. Dii I. w Praze 1840. u VVác.

Spinky wel. 8. str. 382 s mapikau. Díl II. str.

384. — Díl IIL 1841 sir. 248. Obsah: Básn,

powidky, zem-, národo-, dje- a mrawopis, wý-
jímky z cizích spisowatel , kritika , literární

náwští. ald. [Posud. Kwt. Now. 1840. 9.

1841. 62.J

759. Paleek, milowník žertu a prawdy. Na

swtlo posílán od Fr. Biibeše, F. Hajniše a

Ješlukoho. Swazeek I. 1841 (1. a 2. wy-

dání) tiskem a nákladem J. Spurného, w 12.

str. 69; sw. U. str. 60; IH. 72; IV. 66; V.

1842 str. 62; VL 59; VIL 1842 str. 60;

VIIL 1843 70; IX. 57; X. 60; XL 60; XIL

60. XlIL 1844 60; XIV. 60; XV. 60; XVL
1645 60. Ob.sah .šprymo^né spisky weršemi i
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prosau. XVII. (od Riibeše a Filípka) 184(5

str. 60; XVIII. str. 60.

760. Morawsko-slezsltý asopis pro lid, wy-
dávvánim Fr. Diebla, w Brn 1842 až do 1847,

msín po swazcicli.

761. Jos. K. Tyl. Pražský posel. Sl)iika

užiteného i obweselujicílio tení pro lid jazyka

eského. Díl I. w Praze 1846 u Jar. Pospíšila

(w 6 swazcích), sir. r>73 w 16.

762. Kar. WladisL Zap. Paulník. asopis

obrázkowý pro každého. Prwní roník 1846,

nákl. a tisk. synu B. Hase. 4.

763. Morawský tnjkludatel. Ponauné a kra-

toclivvilné listy pro vvenkovvský lid , wydáwaný

od AjVT. ŠENKA. U Ant. .Skarnicla w Holo-

niauci 1846. 4. Díl I. swaz. 1. str. 1— 32,

sw. 2. str. 33—64 (s obrázky).

764. Kalendá pro as a wnost. Mixtura

proti smrtelné úzkosti pro obecný lid, a mimo

to také pro duchowní i swtské wašnostpány.

Ozdobený podivvnými obrázky dle staré, ale

ješt Irwající mody, jejž w mateský jazyk uvvedl

Fr. P. Polenský. W Brn nákladem Karla Wi-

nikera. Tisk wdowy Rad. Rúbrera 1847 str. 128

>v 8. Jest lo peklad letošního roníku we
Freiburku Bryzg-awském wycházejícího spisu :

Kalcnder fúr Zeit und Ewigkeit A'on Alban Stolz

765. Almanach aneb Noworoenka, nákladem

J. H. Pospíšila, w Hradci Kr. 1823 str. 200

w 12. Péí professorft KLICPERY a CHME-
LY. — Opt Almanach na rok 1824 tamže,

sir. 203, péí prof. CHMELY. Obsah: básn

a powídky. W 1. dílu auastenstwí mlo dewt,

w 2. osmnácte básníkuw.

766. Dennice aneb Noworoenka na r. 1825,

sebráním CHMELY a ELAKOWSKÉHO,
tamž, 12. str. 186. Pisplo 9 básnikfl.

767. Zora. Almanach na r. 1835. Prwní

roník. 16. str. 286 a 4 obrazy, w Budíne

w univ. tisk. — Druhý roník 1836 str. 288

a 4 obrazy. — Tetí roník 1839, str. 292,

1 obraz. — twrtý roník 1840, tamž, sir.

205 s 1 obrazem.

Obsah: Básn rozliné a powídky. W 4 roníku
nachází se práni nejjasn. císai a otci od J. C. W.
Františka Karla, weršem. JMezi básníky wyniká tu

Holý. Kec nestejná, jiných jiný, wfdiec od eské
se wzdahijící. Pos. Jlus. as. 1836. 207.

768. Hronka. Podtatranská zábawnice, aso-

pis krasomilého a užiteného tení , wedením

KARLA KUZMANYHO. Díl I. 1836 w Bá-
ské Bystici u Fil. Macholda, 8. str. swa/ck I.

96, II. 100, III. 96. — Díl II. tamže 1837

sir. 287. — Díl 111. 1838 str. 288.

769. Plod]} zboru uencft ei esko-slowan-

ské Prešporského. 8. str. 156, w Prešporku

u Landerera 1836. (Pos. w as. mus. 1836,

215 od Chmelens.)

770. Wesnu. Almanach pro kwlaucí swét.

Roník prwní Sestawil KAREL TUI'Ý. 18.

(str. 288 a 2 ryt.), w Praze 1837, nákladem

Pospíšila. Obsahuje wážné, komické i humori-

stické plody od Tyla, Wrfálka a j. (Pos. w as.

mus. 1837, 129 od Palackého.) — II. roník

1838 str. 302. — Ilf. 1839 sir. 248. Básné

a powídky, místopisy atd. (Erbenowa báchorka

Poklad polsky pel. odRoštišew. W. Kwét. 1838

pil. 48.)

771. Nitra. Dar dcerám a synm Slowenska,

Morawy, ech a Slezka, oblowaný od Miloši.

Jos. llurbana. Roník I. w Prešporku 1842 u

A. Smida , nial. 8. str. 312. Obsah: Básn a

powídky. (Posud. Kwt. Now. 1842 sir. 73.)

Roník II. — Roník 111. w Pešti 1846, 12.

str. 220.

772. Horník. Almanach na r. 1844, sestawil

a wydal Petr 31iloslaw Weselský , tiskem Jar.

Pospíš, w Praze, mal. 8. str. 168 — Týž na

rok 1845 w arcib. tisk., str. 208. Obsah:

Básn, powídky, místopisy atd. (Pos. Kwty
1845 str. 328.)

773. Wýbor z literatury eské. Díl I. od

nejstarších asw až do poátku XV. století.

(Nákl. . mus. . XVII.) W Praze 1845, wel. 8.

str. XV a 646 ili 1296 slaupc , mimo: po-

átky staroeské mluwnice. P. J. SAFARIKA,
str. 118. (Slkwostné wydání.)

^) Rozpráwky, novelly, báchorky.

774. Historie o hrabti Jindichowi a šast-

ném synu jeho, kterýžto dwakrát od smrti pe-
podiwn wysAvobozen byl. W Holom. u J. H.

8. 1775. Na Horách Kutnách 1801 a 1805.8.

775. Makbet, wdce šotského wojska. Z n-
mecké komedie w eštinu peložený w 5 dílech

a 18 smutných pedslawenich wyobrazený. W
Jind. Hradci u Ign. A. Hilgartnera , 1782. 8.

str. 56.

776. Kupec Benátský, nebo láska a prátel-

'

stwí, z nm. komedie na esko peložený. \V

Jind. Hradci u J. A. Hilgarluera 1T82, 8.

str. 48.

Tento i pedešlý spis jsau wlastn z Shakcspea-

rowých her dle nm peloženi wzdlané romány.

AViz recensí jich av Lil. JMasrazin 2 Stiick S. 139.

777. JOS. IGN. BAJZY i) René mla-

denca príhodi a skušenosti , které Avidal etc.

Prešp. 1783 (?) 8. 2 díly (slowácky). 6; We-
selé úinky a eení cle. 1795, 8. (slowácky).

778. Píbh šwédské hrabnky. Rkp. odSAM.
EUAXSKÉHO, okolo 1787 (Zlob.).

779. Ukrutný Jan Pieriere, aneb jak ne-

šfaslné muž býti dwe skrze lásku, od ANT.
ZIM V. W Praze 1787, 8. str. 16.

780. Karla z Ekarlshausen Porušená práAva

fclowenstwí , aneb saudní pibehoAvé z našeho

#
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století , pHoil JOS. KAWKA. W Praze u

Sfhoiifelíin 1787. 8. str. 68.

78 1. Pi tlot)yti Biidinskelio 7.ámku do ziijeli

kresfunskelio padle, Karliíram tene , polom

Kristina nazwaiié turecké sleíiiy, ídké a památné

prípadiiosti, které w uherském jazyku P. Ign.

Mésároš, w slovenském pak MICHAL SE-
MIA\, pi cirkwi c\v. Pezinskc slowa božího

kazatel, wydal \v Prešpurce 1790, 8. 26 arch
str. 884, mimo dedik. >ve wcrších a predml.

782. IMIOK. .SKDIWÉIIO o) MaraiiaOny-

ra , amerikanský píbh , kterýž se stal , když

Mwrtý díl swéta Amerika nalezena byla atd.

1791. 8. w Praze, též 1808. 8.

h) eské Amazonky, aneb déwí boj w e-
chách pod spráwau rekyn Wlasly

, podlé Iláj-

kowy kroniky sepsáno. W Praze 1792, 8.

sir. 110.

c) Mnislaw a Swtiwina, aneb píbéhowé
prwních obywatelii Okoského zámku, staroeská

rytíská historie z XI století. W Praze 1794.

6. str. 159. 1812.

d) Zazdná Sleína , aneb podiwné píhody
Marie z Hohenturu, rytíská historie z XUl sto-

letí, w nm. od Krist. Spisa wydaná. W Praze

1794. Druhé zcela oprawené wydání 1798. 8.

str. 88.

e) Krásná Oliwie, aneb strašidlo u bílé wže,
prawdiwá historie na esko wyložená. W Praze

1798, 8. str. 55.

783. ANT. BOROWÉMO a) Zrcadlo po-
šetilostí , aneb nowé i staré

,
pkné i daremné,

prawdiwé i neprawdiwé powídatky a historie,

jichž jest asi 400. W Praze 1792. 8. 1795,
nákl. Krám.

6) Zrcadlo pikladfiw k nauení a obwese-
lení, aneb rozliné pkné historie o maudrých
a pošetilých , o dobrých a zlých lidecii. W
Praze 1794. 8.

784. Básn o arodjnicích. Krameriusowým
nákladem. W Praze 1794. 8.

785. WÁCSL. KRAMERIUSA a) Bibrcol

na Krkonošských horách, aneb zaklený a wy-
swobozený princ. Staroeská smyšlenka, od W.
Kramcriusa. VV Praze 1794. 1804. str. 124.
(Kylar dle Biilika skladatel.)

b) Arabské pohádky neb historie. Prwní :

iNundýn. perský princ; druhá: Abulfara kupce
podiwní píbéhowé na cestách jeho. W Praze
1795. 8.

c) arodjnice Mezera, aneb okauzlený zámek
p. z Jednorožec. 1795. 8. sir. 144.

d) iiozliné powidaky k pouení a k ob-
weselciií: Pustý oslrow: Byti wc wzení atd.

Krameriusowau prací a nákladem. \V Praze 1808
8. .•ílr. 80.

786. Hibrcál, aneb horní duch na Krkonoš-

ských horách. Powidaky ze starých as w 8.

archuw 5 (bez místa a roku). (Špatná orlhogr.

a podlý jazyk.)

787. Anežka, sicilská králowna, pkná bist.

z nkdejších asft, když rytíi pro dosažení

slawného jména putowali a pediwné píhody
míwali. W Praze 1795. 1798. sir. 181.

788. Žert a prawda , to jest: welmi pkn
smyšlené utšené historie a rozpráwky w n-
kolika slech, kteréž se pro wyražení mysli u

pro zasmání, asem i také pro wybraušení roz-

umu dobe užiwati mohau. W Praze 1796. 8.

jakožto 2. díl k Zrcadlu pošetilostí, sir. 246.

789. Píbhowé Telemacha syna Ulyssowa,

(Od JOS. JAWrilKA) 1796. str. 425, 11.

díl 1797, 8. sir. 447. Lepší peložení jest L.

Zieglera 2 díly. I. r. 1814, II. 1815. W Praze

prwní díl sir. 348, druhý 280.

790. Skalní duchowé, aneb prawdiwé pí-

hody .liího , chudého nádenníka
,
pak nenadále

obohaceného barona z Bílenbachu. WPr. 1798.

8. str. 102.

791. Ferdinand a Kalisla, španiclská historie,

kteráž truchliwé a podiwné píhody po zemi i

po moi wyprawuje. W Praze 1799. 8.

792. Zdenk ze Zásmuku s swými loworyši,

aneb rytíi w Blanickém wrchu zawcní. Staro-

eská rozpráwka, w Praze 1799, 8. str. 117;

po druhé 1818 w Praze.

793. J. RULÍKA d) VVeselý Kubíek, aneb

w horách Kašparských zaklený dudák, historický

píbh pro wyražení mysli sepsaný atd. W Praze

1799. 8.

b) Boženka, weselého Kubíka manželka. Wy-
dal ku poctiwosti ušlechtilých dwat eských

atd. W Praze 1799. 8. 1802. 8. u Hrab. dd.
str. 71.

794. Zaklina duchu, aneb podiwné píhody

z auslních a písemních oznámení piln shro-

máždné skrze VVawince Flamcnberga. W Hoe
Kutné 1799. 8.

795. J. NEJEDLÉHO a) Plzeští rytíi,

aneb odplata udatnosti. Staroeské podiwné pí-

hody. W Praze 1799. 8. Zmnné ponkud
od W. B. Krameriusa 1814. 8. sir. 112.

b) Numa Pompilius, z franc. Floriana pel.

W Praze 1808. 12.

796. Hrab Božmberk , wlastenský rytíský

píbh , kterýž se stal w echách ku konci

šwédské wálky. W Praze 1800. 8. 1810. 8.

.str. 184.

797. Alonzo a Korá , amerikanský pihh
z nkdejších asíi, když tento lwrlý díl SN\la

wynalezen byl. W Praze 1800. 8.

796. Ilarfeník, powídání z pedešlých as,
z nm, na eskau e peloženo od F. KRIE-
GLERA. Na Horách Kutnách 1800, 8,

é
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799. Wž Mariáiiky, píbh rylírft. W Praze

1803. 8.

800. Neznámá paní, píbli liirecký, aneb

mnohé neštstí táhne za sebau ílobrý konec.

Z nm. peloženo 1803. 8. na Horách Kutnách

u Fr. Korce, 4 archy (pácline nnuinau).

801. Atala, neb láska dwau diwoch na

panšti, z franc. Chateaubrianda (pel. od .1. J.)

1805. 12. sir. 144. H. wyd. 1832 u Špinky. III.

w 1841 w Sbírce .lung.

802. Tonutí na moi a osudowé pana setní-

ka jménem Viaud. W Hradci Král. uFr. Baucka

1808. 8. sr. 126. Ty píhody Francauz Viaud,

jehož potkaly, r. 1769 do tisku dal; z franc.

do nminy a z nminy do eštiny peloženy

otrocky, newylauením ani artikulw.

803. Nowé krátké a dlauhé zboží, neb krato-

chwilné powídaky pro obweselení mysli a ukrá-

cení asu wydané (bez roku a místa) w 8.

str. 64. Jsau to nkteré anekdoty z Vad
mecum, w špatné eštin.

804. Starožitné a pamti hodné weselé po-

psání , aneb ženský kalendá , w kterém jest

k nalezení wšecko, co jen zcela k zdání hwz-
dáskému patiti mže. Sepsaný od doktora a

uitele umní hwzdáského , Bazališka Panteo-

nolewského (bez místa), 1809. 8. str. 23, pauze

žertowný spisek (ze staršího petištný).

805. Kramá w pastech a wochlikách ob-

chod wedaucí (od Spisa) z nm. peloženo. Na

Horách Kutnách 1811. 8.

806. W. R. KR.lMERlUSAaJIldegert, po

nejwtším neštstí šfastný Ang-Jian, Kobinsonada.

W Praze 1813 (pedlána).

b) Píhody princezky z Pontje, wylažená hi-

storie z knihy od paní z Gomec sepsané. W
Praze 1813. 8. str. 64.

cl Nowé léto , anebo odplata dobroinnosti

;

obraz wenkowský. W Hradci Král. u J. Pospí-

šila 12. 1825. str. 21.

d) Woleiii manžela, aneb zewnitní krása

klame
;

píkladný píbh pro krásenky eské,

tamže 1825. 12. str. 21.

e) Polybius, aneb dobrá mysl se neztratí;

ierlowný píbh pro spanilé ešky. Tamže 1825

12. str. 48.

f) Potebné a zbytené, aneb ím wíce kdo

má , tím po wíce tauží. Tichý hrad. Daddy

dary. Neg-r. Ti powídky pel. atd. 8. sir. 86.

W Praze a Jind. Hradci u J. Landfrasa 1834.

(Z Weerního wyražení 1831 wyiato.)

807. Španielská rekyn Lenora z Waleská.

1814.

808. Wilibald z Aichstalu a Amalia z Wer-

boku. VVýborní píkladowé wrnosti, stálosti a

udatnosti, od J. ŠMITTA. W Hradci Král.

1814. 8. sir. 71.

809. Ladislaw a Eleonora, aneb pibiiowé

welmi šastných a blažených, pak po 3 léta

welmi neštastných . . manžel, od J. SMITTA.
Na Horách Kutnách. 8. 1814.

810. Píhody Bianky Kapelly etc. pel. z wla-

ského od FR. BEERA. 12. W Praze 1817.

str. 108.

8 ji. .lenowefa, krásný a pohnutelný píbh
starožitnosti, w now wyprawowán pro wšecky

dobré lidi, zwláší pro matky a dítky, od JO.S.

HRADECKÉHO. W Praze 1818. 8. sir. 128.

Jiné peložení též knihy wyšlo s nápisem : Je-

nowefa, podiwni píbhowé rozené wé\\(>dkyn

z Brabantu a prowdané hrabnky z \^'ilzonií-

rowa, od Lcop. VViršiuka u .los. Fcllerl. z Wil-

denbrunu. 1818. 12. a 1824. 12. str. 156.

812. Záe nad pohanstwem , nebo Wácslaw

a Boleslaw; wyobrazení z dáwnowkosti Avla-

stenské od JOS. M\DY. W Praze 1818. 8.

str. 196 (púwodní).

813. TOM. KUBELKY a) Jitka, hrabnka

z Toggenburku. Prawdiwý píbh z 12 století.

VV Praze 1819. 8., po druhé w arcib. impr.

1830 str. 168 w 8.

U) Prawísko (prawidélko) , kterak Jindich

z Dubínowa k poznání boha pišel. W Praze

1819. 8. (Z nminy Heinrich von Eichenfels

od Schmidta.)

c) Ilyrlanda wéwodkyn z Bretan, aneb tak

wílzí ctnost a newinnost. Píbh píkladný a

pohnutliwý ze starožitnosti pro mladé i staré.

Nákladem J. Pospíšila, w Hradci Král. 1824.

12. str. 172, po druhé opraweno tamž 1846,

str. 132.

d) NcMÍn , aneb následky z newdomosti

;

píbh tšitelný. W Praze 1825 w arcib. tisk.

8. str. 96.

814. JANA HÝBLA a} Mladší Speelhofen,

Kobinsonada pel. W Jind. Hradci 1819. 8.

b) Nešfastná Zuzanka, aneb strašliwé následky

malé, nepatrné poklisky ; wšeni newinným dw-
atm k powážení a wýstraze wydané. 1819.8.

c) Rozliní píbhowé k užitenému a obwe-

selujícímu tení sebraní. 1819. 8.

dj Pouné a kratochwilné historie o straši-

dlech, ze spisu pod názwem Rozmanitosti wy-

tažené a znowa do tisku dané. 1820.

e) Obweseleníko, sneseno od J. Hýbla a

Tom. Kubelky. 1820. 8. {I kalendá toleran-

cí Hýblowých.)

815. Obležení Rošclské z franc. (paní Gonlis)

peloženo od JAXA ŠTPÁNA. ^^ Písku. 8.

1820, 2 díly w 4 oddleních, I. str. 264, H.

str. 294.

816. Seleczeny wydal : Wšelico pro mysli

ctné "rozweselení. Díl I. w 8. str. 155, w Rož-

naw 1820.
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817. Sltirka |)nméti hodnýli píiliod; swazekl.

W Pisku 1821. 8. str. 156.

818. Lásko a wdínost swdomí , dwa pí-

béhinv od Lufonlaina. W Praze 1821, od J.

W. Hl BNERA a J. LEHKKilO.
819. Isidor, sedlák Lliolský , iišloclililý pí-

bh pro lid wenkowský i mslský ; sepsaný od

Josefa Iluhra , faráe w Kbersbergu a .lOS.

MEJíTHÍKKM, dkanem Swielskýin w ie-

štinu iiwidený. W Praze u Josefy Fellerlowé

z Wildenbrunu. 8. I. díl 1821 sir. 253. 11. díl

1822 sir. 302. Dndié, od Fr. Slámy opra-

wené wydání w Praze 1815, nákladem Ani.

Veilha, pána w Libochowé, sir. 424.

820. J. W. liriLXERA a) nalezení ostro-

wa jMadery. aneb zkušenost slarých jesl pedee
niaudíejši . nežli láska mladých srdci. 8. 1821

elc. od A. Lufonlaiiia , \\ ešlinu uwedeno.

W Praze 1822 str. 67 w 8. 6) Lehkomysl-

nost klesli cesiu k neštésli , prawdiuý píbh,
zíešlný. W Praze 1822. 8. sir. 47.

621. JANA JOS. CHARWATA a) Kleona,

newsla jednoho , choli druhého. \V Praze w
SommroNYsk impressí 1823. 12. sir. t)6. b)

Píhody pana Žamputáe, od nho samého wy-
prawowane' a sebrané'. W Praze 1824, u Mart.

Neurcutra. 8. sir. 50, z nm. iMiinchliausen. e)

Blahoslaw, aneb kdo swt zkusil , nco vví. 8.

w Praze 1824.

822. FR. BOH. TOIMSY a) Jar fialky,

aneb píbhowé a powídky z dáwiiých a nynj-
ších >vk. W Hradci Král. 1823. 8. str. 102.

) Allonso a Alme'non, a Karangho a Lelanga,

dwa píbhowé z dáwnowkosti (pel.) , w Hr.

Král. 1825. 12. sir. 36, u J. Pospíšila,

c) Romantické powídky z minulých i nynj-
ších íasii, tamže 1825. 12. str. 212.

d) hlmirenotnj powídky, pel. Dilek I. mal.

8. (str. 182 a 10 bez zn.), w Praze u ŠoUo-
wé wedením J. H, Pospíšila, 1826. — Dilek II.

1827 str. 220. — Dílek III. a IV. 1827 str.

140, 144. — Dilek V. 1827 str. 212. —
Dilek VI. 1828 str. 238. — Dilek VII. 1829
str. 153 a 3. — Dilek VIII. 1829 sir. 172. —
Dilek IX. 1830 str. 224 a 4. - Dilek X
1830 str. 190.

e) Wystéhowanci do Brasilie, aneb chatr u

Gigitonhonhy, dle Amalie Šepe atd. W Praze

u Pospíš. 1830 w 12. (Jiný peklad W. R.
KRA.MKRIUSA.)

f) Hulda, aneb otcw hích, matina kletba.

Bomantic! á powidka ze spisu Klanrenowých. W
Praze n M. Neureutra, 1831. 12. str. 204.

g) >\eselá pástewnice , aneb rozmanité wy-
prawowáni ili powídky dle Grimmowých bá-
chorek. W Praze a Hr. Král. nákladem Pospí-
šila. Dilek I. 1832, wel. 18. sir. 176. —

Dilek II. 1833 str. 200. — Dílek III. 1835,
16. str. 197. — Dilek IV. 1837 str. 221. —
Dilek V. 1838 sir. 154. — Dilek VI. 1840
sir. 185.

li) tenáský poklad pro milowníky zábaw-
ných djin a powsti z minulých i nynjších

dob. Z nejlepších cizích spis sebral a zeštil

elc. Dílek I. w Praze u Spurného 1840. 8,

str. 120. (Metla boží dle Emer. Scaevoly; Le-

šek a Janiska dle hrab. G. z Locbenu ; Skalní

kaple dle J. N. Vogla.)

i) Alpští lowci. W Hradci Kr. a w Praze

u Posp. 1840, 12. sir. 63.

k) Swalawa a Wojmil , nebo panenské w-
zení na Hrubé Skále. Starožitná wlaslenská po-

wst od elc, w 8., w Praze w eské e.xpe-

dicí 1831.

1) Wiz ke Dcero má a daufej ! aneb Anna

Mladjowská a Bohuslaw Turowic. Pvrodn
dle starobylé powsti od elc, 8. w eské ex-

pedicí 1832.

nQ Robinson Lerchenfeldský, aneb podiwní

osudowé a události Seb. Ganlhófra , rozeného

Wídeíiíana, na jeho cestách elc. Dwa díly, w
eštinu uwedl elc. \V Praze u J. Jeábka 1831.

8. str. 69 a 120.

723. Ctnost wede k prawému štstí, aneb

krásu pewyšuje ctnost. Oprawdiwý píbh k

ušlechtní a obweselení srdce, wydaný od MA-
TJE DOjMIMKA MATÉKY elc. W Praze

u Jos. Fetterl. z Wildenb. 1824, sir. 91 w 8.

824. JAN JIXD. MAREK, a) Konwa-
linky aneb sbírka pfiwodní'h romantických po-

wídek z starobylých i nowjších as. Sw. I.

w Praze 1824 u Jos. Felterlowé. 8. str. 131.

Sw. H. tamže 1826 str. 112. b) Zábawné
spisy Jíina z Hwzdy, kdež picházejí:

a) Jarohnw z Hrádku. Novela z as Jiího

Podbradského. Sw. I. w Praze u Jar. Pospíšila

1843 str. 168. mal. 8. Sw. IL str. 144. Sw.

111. str. 172 (Porow. Kwty 1844. str. 108.

a 1843. Now. 73.)

fi) Mastiká, powidka z asu Jind. Koru-

lanského, w Praze u Jar. Posp. 1845. Sw. I.

sir. 152. Sw. II. sir. 155. [Pos. Kwt. 1845.

str. 156.]

y) Známosti z prjezdu. Harfenice : dw no-

vely z íasu nowjších, w Praze u Jar. Pospíš.

1845. str. 168.

d) Drobné powídky sw. I. w Praze u Posp.

1846. str. 155. [Zábawných spis sw. IX.]

825. WÁC. SW. NOWOTNÝ. Obt, po-

widka z dáwnowkosti eské, w Praze 1824

u Jos. Felterlowé, mal 16, sir. 108.

826. J. P. 8U.SICKÝ. (t) Šlépje Iwowá

aneb následky žárliwosti. Wýchodní wyprawo-
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wání. VV Hradci Král. 1825. u Pospíšila, w.

12. str. 22.

b) Wychowanec lásky, liyšpanská nowotiiika

(novella), tainže 1825. 12. sfr. ."JO.

827. J. M. LUDWIK. a) Wérná ryzka

aneb stálost lásky. Dárek krásenkáin eským
atd. W Hradci Král, 1825.

6) Roimiliis
,

prvviií král ímský od Lafon-

laina, tamž 1826. Dwa swazky w 8. str. 189

a 204.

828. JAN B. WLADYKA. Hyacinty. W
Hradci Král. u Pospíš. 1825. 16. str. 76.

829. Morawske' powídky, aneb sedm pepo-
diwných obraz S\v. Cyrilla, w Praze arcib.

tisk. 1825. w 12.

830. AXT. ALEX. ŠWIHLÍK. a) Jan Ro-

homys/, pwodní powídka, w Praze u A. Stra-

širypky 1825. 8.

b) Edmund a Blinka, pwodní mrawná po-

wídka, w Praze u .1. Pospíš. 1832. 8. sir. 144.

a obrázek.

c) Albína, pwodní powídka s obrázkem w 8.

d) Slawibor aneb podwrženec. Pwodní ry-

tíská mrawná powídka 8. str. 128. 1842 (?)

ej Marcel ,
pautnik z XIX století. Pwodní

powídka, w Praze 1843. u A. Spinkowe'. 8.

f) Nalezenec. Powídka. Díl I. w Praze u A.

Spinkowe, wedením J. Malého. 1844.

g) Helena z .lílowí, pw. mrawná powídka,

w Praze u W. Špinky 1841. 8. str. 160.

831. FIV. B. WEWERKA. a) Šfastný osud

prw nešastné princezky. W Hradci Král. u

Posp. 1825. w 12.

h) Powidaky pro ukrácení cliwíle, tamže

1829 8. str. 52.

832. Edwarda Angliana znamenité píhody,

jak na moi tak i na zemi. W Trnaw Joh.

Kr. Jelínek 1826. 12.

833. MARIA ANTOXIA. a) Seratka. Dárek

dcerkám mstským, od Dobrowlaslky. 12. sir.

121, w Praze are. tisk. 1826, po druhé 1832.

b^ Myrrhowý wneek, aneb : Utrpením pi-
chází se k blaženosti. W Hradci Král. 1828 u

Pospíš. 8. str. 130.

r) Ke rozmarinowý ze stínu do weejné za-

hrady pesazcný. W Praze arcib. tisk. 1830.

8. str. 140. (Posud. as. theol. 1830. str.

622 od Winaického.)

834. Sbírka powídek zábawnýcb od C. F.

Van der Velde. Díl 1. Jarwod a Zlatohwezd.

pel. Jos. Tebický (Chmela), w Praze 1827 u

Jos. Fetterlowé. 12. str. í-ást I. 168, iást II.

166. — Díl HI. 1828 str. 143. Qniilo. aro-
wnice Iliorba

,
pel. Jos. Hollmann. — Díl IV.

1829 str. 192. Johanita pel. VVetešnik. —
Dii V. 1830 sir. 164. Diwadlo z ochoty, pel.

A. Marek. — Díl VI. 18.'^2. str. 222. Díwcí

boj, pel. Kamenický (Wacek). — Díl VII. 1832
sir. 160. Bilwa s Tatary, pel. J, .Šolc. Guniina,

O|)anowání Mexika, w Praze u A. Spinkowe

(IS43). —
835. FR. CELAKOW.SKÝ. Panna jezcrní,

báse (román) w 6 zpwích , z angl. Wallera

Skota, w Praze u Pospíš. 1828. 12. str. 192.

836. MAGD. DOBROM. RETTIGOW.Á.
a) Píbhowé pro dcery eské a morawské,

pel. z Kocebue, w Praze a Hradci Král. nákl.

Pospíš. 1828 8. str. 104.

b) Jaroslaw a Terinka, w Jiín u Kaslránka

1841. 12. str. 36.

c^ Koš, masopuslní žert, w Hr. Král. u Posp.

1846. sir. 42.

837. J. M. POHOELÝ. «9 Jí""ošin a

Swalawa. Powídka z minulých as. W Praze

1828 Av Šollowé impr. 16. str. 20.

b) Jaronka, knžna Kokoinská, w Litomyšli

u Turecka 1830. 8. str. 56.

c) Jarbor a Miloslawa , w Hradci Král. u

Pospíš. 1831. 12. str. 48.

838. Téhož. Jeskyn, neb píhody hrabat

Sokolowských, pro rodie a dítky jejich. Z nm.
(Beatus-Ilohle) pel. ald. w Praze u K. Jeábka.

1836. 8. str. 396.

839. Zábawné tení, sebrané z wýbornjších

cizojazyných spisowatel. Díl I

—

III. w Jiín
u Kaslránka 1829. 12. str. 192. 184. 200.

Florianowy Novelly pel. F. J. HOLLINLAXX.
— Díl IV. 1830. str. 172 a 9 list pímlk.
Alžbta, aneb Wypowzenci Sibiští, z franc.

pel. F. WETEŠNÍK. — Díl V. 1841. sir.

136. Obrazy Kawkaské ili popsání mrawn a

obyej , ald. w píbhu Mulla- Nur, z rusk.

pel. F. SÍR. — Díl VI. 1842. str. 83. Po-

wsti we wšelikých krajinách atd. z nm. pel.

F. SÍR. (Posud. Kwly 1841. 29. 81.)

840. FR. XAV. POHL. Píhody a cesty

Martina Fiigelbrechla, z nm. pel. 8. w Lito-

myšli u J. Turecka. 1829. Podruhé 1837.

841. JOS. K. TYL. (Miroslaw Kutnohorský)

a) Statný Reueda, aneb založení probošistwí

Wyšebradského. Historická powídka i XI stol.

W Litomyšli u J. Turecka. 1830. 8. sir. 110.

[Srow. C! Wcla 1837. 189.1

6) Rda lhám, aneb kuchtík biskupa Wele-

hradského, od J. K. T., w Praze 1840 u J.

Posp. 8. str. 75,

(9 Kníže dábel. Romantická powídka, Avzd-

laná od ald. W Praze a w Hrad. Kr. u J. Posp.

1842. 8. str. 104.

d) Masopust. Kukátko poslawené w hluku a

tísni Pražského žiwola (dle Kwétu 1839). W
Praze 1844. u J. Posp. str. 32. •

e) Poslední ech. Novella. W Praze 1844,
tiskem Jar. Pospíš., nákl. Calveského knihku-
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pci-hvi. 2 swaky ISll. wol. 12. str. 242 n

198. ílMlena mu pocta od Matice eské. (Po-

sud. Wd. 1845, str. 211. 228. 232.)

f) Sebrané spisy ald. Kusy mého srdce, w
Praze >v arcib. impr. >v 12. Dii I. 1844. sir.

381. [Hiidehni dobrodruz.i. Alchciiiista. eské

granáty. F.áska básnikowa. Pomnnky 7, Roz-

eže. Wlast a matka. — Dii 11. 1844. sir. 387.

Slarý Tomáš. Láska wlastenky. Láska wlastenco-

wa. Pro jediné slowo. Praha. Procházka po ^vkolí

Pražském. — Dii III. 1844. — sir. 283. Ro-

zina Rulhardowa. — Dii IV. 1844 Pauf eských

umlc.
g) Dwa brati, aneb eský jazyk moje škoda,

w Praze 1840. 8. str. 201 (z Kwt 184.^).

842. KAR. KYSELO. Swl a inni, ili

obweselující a srdce lidská šlechtící rozmluwy

a wyprawowáni. Sw. I, w 12. str. 132, >v

Praze arcib. lisk. 1830.

843. .1. W. SOMMER. a) Zábawné po-

wídky obsahu ponauného i rozmanitého , pel.

z nm. (Wyalek z Jindy a nyní). W Praze u

Pospíš. 1830. 12. str. 46.

bj Sáek s penzi, od F. Nelka. W Praze

u Anny Špinkowé 1843.

c) Wojlch Strašil, aneb po Irech lélech u

sosnowého kíže. Romantická powídka od F. J.

Ilofmanna, w Praze 1844. u A. Spinkowé 12.

sir. 56.

d) Ke ríjžowý. Powídka pro kwlaucí wk
od Chr. Šmida, pel. z nem. atd. w Praze u

W. Špinky 1841. 12. str. 63. Opt 1846 u

Karla Velterle.

e) erný Janoš, aneb lajná sklepení Renálská.

Historický obraz z prwni polowice XVI stol.

Dle Jind. Waldena, w Praze 1844. u A. Spin-

kowé str. 147 \v 12.

844. S.AM. GODRA. Zlatowi. Píbh z

nynjších asu. W Skalici n Fr. Škarnicla. 1830.

845. ANT. PROKOP KUBISTA. .Šlechetná

pomsta. Dw nestejné sestry, aneb slinost není

prawé štstí. Dw powídky pro šlecbetnau mládež

od Amalie Šop. W Praze a Ilrad. Kr. u J.

Pospíš. 1831. 18. sir. 54 a obrázek.

846. FR. TRXKA. a) Spoleník wrný.
Kniha pro jasný rozum , dobré srdce a islau

mysl. Sebráním a sepsáním ald. W Brn u J.

Gaslla. 1831. 8. str. 164.

h) Powida a wyklada. Knížka ponauná i

zábawná we prospch mladým i starým , spro-

stým i dstojným osobám. Sepsal atd. Oásl I.

W H<>|)mauci 1833. 12. sir. 47.

817. .lO.S. KAUX. o; Blahorod, aneb do-
broinnost pináší auroky. 1831, w Hradci Kr.

u J. Pospíš, z nm. C. Weisslloga. Ten samý
spis pel. lež .J. KALICKA w áslawi u Rein-
harla 1832. 8.

/>) iíi práw! aneb ctnost toliko bla/.í, w
Hradci Král. 1816. tiskem a nákl. J. H. Posp.

Vi. sir. 120.

848. JAROŠI.. POSPÍŠIL, a^ Tré powídek
zábawných i nauných dle Glace a Houwalda, \v

Praze 1831. wel. 12. sir. 72.

h) Timoteus a Filenion, powídka kesfanských
dwojaf, od K. Šmida (s|)isti\v jeho sw. 4.).

c) Josafat , syn krále indickéiio. Píbh ze

starowkosli kesfanské od spisowalele Genowefy
(Šmida). W Hradci Král. 1840. sir. 120.

d) Weer ped swatbau. Dárek newslám
ze Zschokke (wyíiatek z Kwt) 1842 str. 20.

e} Dw Marie. Prawdiwá powídka dle F.

Jakobsa. W Praze 1842, str. 134 w 12.

f) Ušlechtilá Pawlinka , aneb prawá ctnost

wšude štstí dojde. 1834. II. wyd. w Hradci

Kr. 1844, str. 79 w 12. (z asop. nm. der

Sammler).

849. Slowanka. Sbírka národních powslí,

wydana FRAXTAU a TOMÍCKEjM w Praze

1833, Sommrowská tisk. 8. str. 112.

850. FERD. SELECZÉXY. Wšelico pro

mysli ctné rozveselení. Díl 1. (Kal.Fejerp. 1834).

851. JOS, FR. KOCIAX. Uedlník a uilel

w jedné osob, aneb lowk w bídném snu na

tomto pomíjejícím swt atd. 8. (str. 235). W
Táb. a Jind. Hradci u AI. Landfrasa, 1834.

852. M. Dr. RETTIG a) Narcisky. Sbírka

historického i mrawného obweselení k ponaueni

a obweselení. W Praze u Pospíš. 1834, 18.

sir. 153 s obrázkem.

h^ Kwítí májowé, dcerkám eským a moraw-
ským podáno od elc. W Litomyšli u J. Turecka

1835. 12. sir. 39.

853. J. MALÝ. fl) Bibliotéka zábavného

tení (péí J. Malého^. Swaz. I. w Praze u W.
Špinky 1835, 12. sir. 132. (Díwka Malínská

z Bnlwera ; Rip von Winklc, z Irvinga. Díwí
hrdinnosf, z Wilsona. Brati, z Bulwera. (Z angl.

pel. J. Malý.) — Swazek 11. 1835 sir. 150.

(Píšerný ženich , z Irvinga. Upír , z Byrona

pel. Malý; Námluwy, z Zschokke pel. >V. Fi-

lipek.) — Swazek III. 1836 str. 180. (Leon
Leoni, z franc. p. Dudevanlowé ili G. Sand.) —
Swazek IV. 1836 str. 123 a 3 bez znamení.

(Kwintin Messis od Karoliny Pichlerowé, pel.

Jar. Pospíšil. Láska a šílenost, z wlask. pel.

Ant. baron z Leuchlenberka.) — Swazek V.

1837 str. 156. (Aninka Delarbrowa z V. Irvinga

pel. J. Malý. Slowané, ili oswobozeni Ar-

kony, od Bulharina , z rusk. pel. A. Hunsgirg.

Pedsudek, od Senkowského, z rusk. pel. SI.

Tomiek.) — Swazek VI. 1837 str. 144. (Po-

klad, pfiw. powídka. Králowský wzeíi, histo-

rický obraz, z maJars. pel. J. Procliázka. Po-

slední Abencerag, z Chaleaubrianda od A. Hans-
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girga.) — Swazek VIL, VIII., IX., 1837
stran 154, 120, 134. (Alliambra od Irving-a,

pel. Malý.) — Swazek X. 1838 sir. 136.

(Klecluly, powsti lidu polského a nisinsk.,

pel. Jlalý.) — Swazek XI. 1838 str. 124.

(Známosti z prjezdu
,
pw. od Jind. Marka.

Stanislaw a Aninka, z pols. pel, W. S. Šlulc.

Dodatek ku Klechdám.) — Swazek XII. 1838
(Národní eské pohádky a powsti , sebral

a wzdélal Jak. Malý.) — Swazek XIII. 1840

str. 148. [Láska wyslhowanc , z Zschokke,

pel. W. Filipek. Neznáiný , dle Bulliarina od

Pet. M. Weselského.) — Swazek XIV. 1840

str. 139. (Eliezer a Neflali. Dobyli Jericha.

Novelly od Floriana , z franc. pel. Prokop

Ondrák.) — Swazek XV. 1842 str. 150. (Ti

lodi, z angl. kapitána 3Iaryata pel. Malý. Chýše

indická , z franc. Bernardina de S. Pierre pel.

K. Pichler.) — Swazek XVI.—XXII. 1842—
1844. Zasnaubenci, z wlask. AI. 3Ianzoni pel.

P. Ondrák. — (Též bibliotéky.)

b) iNowý bh, swazek I. w Praze 1845. ná-

kladem knihk. Kronbergra a Riwnáíe , 8. str.

1 32. (Wýpisky z deunika le'kae od Samuela

Warrena : Píprawa pro parlament. Saiiboj. Ped-
tucha. Smrt pi strojne'm stolku. Obrácená

hlawa. Smrt boháe a žebráka. Ilbitowní íze-

ní. Kupec a jeho žena.) — Swazek II. str. 144.

(Kupadlo. Pliwnik. Kozáci w Cailirad.) —
Swazek III. str. 146. (Wýpisky z denníka lékae

etc. II. swaz. : Kupciiw písa atd.
;

pos. Kwty
1844, 564). — Swazek IV. str. 129. (Mj
bratr Arthur, podlé dánského H. C. Anderseni

woln wzdláno od B. S. K.; pos. Wiela 1845

str. 204.) — Swazek V. sir. 134. (Ruská sms

:

Koník hrbaunek dle P. Jeršowa , woln wzd-
lána. Nos, z M. Gogola od H. Borowského [Ha-

wlíka]. Rusý wrko od Pogodina
,

pel. M.

Bakora. Dáek kauzedlník , z Pogodina pel.

M. Bakora. Staroswlská šlechta, z M. Gogola

pel. Borowský). — Swazek VI. 1846 str. 130.

(Wýpisky z denníka lékae sw. III.: Matka a syn.

Píšerný pes atd.). — Swazek VII. 1847. Mi-

chal Oarnišenko , aneb Malá Rus ped 80 léty

od Petra Kuleše, z rušt. pel. Kristián Stefan,

ást 1. str. 139. — Swazek VIII. ást 2. r.

1847 str. 161.

f) Sebrané báchorky a powsli národní. Sw.

I. w Praze u J. Pospíš. 1845, 16. str. 95. —
Sw, II. str. 104 s obrázky. — Sw. III. 1845
sir. 101.

854. J. WÁWRA (Lomnický), a) Owoce
dobroinnosti. Dw zábawné powidky dle nm.
(Zschokke) sepsané etc. 12. (sir. 16 a 156
s obrázkem), w Praze tiskem J Pospíš. 1835.

(Díra w rukáwu. Xcco z denníku chudého pa-

stora z \N íltshiru.) Druhé wydání 1845 lamž,

str 168. Mysliwna na hoe sw. Maurice, od

Fil. Korhera, 1845 w Hradci Král.

855. PROK. ONDRÁK. Pawel a Virginia,

dle Bernardina de Saint Pierre, z franc. etc. W
Praze 1836 arcib. tisk., w 16. str. 168. (Pos.

Kwty 1839, píl. 65). Florinka ,
powídka

z nm. peL od K. L. (z Kwl 1836), str. 34.

856. BOR. TROJAX. a) Wina lásky, pfi-

wodní powídka z nejnowjších as etc, w Praze

u J. Pospíšila 1837, 12. str. 150 a 2.

6) Mrtwý host , powídka z nowjších as
od Zschokke, 1837 tamže, 12. str. 152.

857. BOJISL. píchl. Cervantesowy no-

velly ze španielsk. pel. W Praze 1638, 8.

str. 138, u Pospíšila. Dii IL 1838 str. 130.

858. .J. P. DEWÍTSKÝ. Powidky kwtau-
címu stáí wnowané, dle Christ. Šmída etc.

W Praze 1838 tiskem Kat. Jeábkowé. 12.

str. 160.

b) Josafat , syn krále indického atd. 1840,

12. str. 168. (Porow. peloženi od J. Pospí-

šila t. r.)

859. .JIRSÍK. Bohumil. (Do nm. pel. w
Linci, wiz Kwty 1838 píl. str. 15.)

860. DALIBOR KOPECKÝ. Powsli z no-

wé romantiky , woln wzdlal atd. W Praze

1839, nákladem iXeureutra, 12. str. 132.

861. A. HAXSGIRG. Píhody franc. wy-
chowatele w Ruších. Z rušt. Thad. Bulgarina

pel. etc. W Praze 1839 u WácsF. Špinky. 8.

sir. 84. (Pos. Kwty 1840 píl. str. 92 od

Sabiny.)

862. .JOS. PROCHÁZKA. Poslední kon-

sul Kafský. Powídka dle tatarských powsli.

Z ru.sk. pel. etc. W Praze u Posp. 1840, 12.

str. 124.

863. W. FILIPEK. a) Kazatel Wakefield-

ský. Powídka jím samým wyprawowaná. Sepsal

Olivier Goldsmith. pel. z angl. atd. W Praze

1842 u Neureulra. 12. str. 287.

b) Psaní z Iflandu. Wojenské nehody pokoj-

ného. Kralocinvilné lení atd. W Praze a Hrad.

Kr. 1841. 12. str. 142 (z nm.)

864. Mlynáowa Liduška, ili: Mlynái, mne

zebe, W Praze u Spurného 1841. 8. sir. 15.

865. Wšem hlawa dol, aneb Brunswík a

jeho lew. ^^' nowém wzdlání. W Praze 1841.

u Jana Spurného.

866. FR. W, XOWOTXÝ. eská láska,

historická powíilka, W Praze a Hrad, Kr. u Posp.

1841. 12. sir. 144.

867. Radislaw a Blanka, aneb okauzlená li-

lie. W Praze u J. Spurného. 1841. 8. str. 27,

868. Milada a Jimlich. aneb nmý ochránce.

[Xow wzdláno], ^^' Praze u Spurného 1841.

8, sir, 38,

869. Zlaté prsteny, to jest : Powídka o dwau
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r.tracenýcli princoskiuh. W Trazo n .1. S|)ur-

nho 1S4I.

870. Dwanáct na jednolio, aneb Slojmir, \vc-

liký hrdina (\v nowni wzdláni.] W Praze

u J. Spiirnoho 1 84 1. 8. sir. 12.

871. J()8. ZIM.MERMAXX riokalisla w
Slodiilkiuli). n) ZlTHCoiiý syn. Powídka z dob

30U'le wojny. Na Avýstrahn dosplejší mládeži

a pátelm jejím Avyprawowaná . píel. z nm.
W Praze a Hrad. Kr. 1841. u Posp. 12. sir.

200. h) Rfiže ímská anebo; Cli otce ii matku

atd. w Praze t8J6. 12. str. 179.

872. .1. PKTEUA. .Nmá láska: powsl ná-

rodní od .1. A. Jliisaeiisa, pel. z nm. elf. W
Praze u .1. Spnrniio 1841, 12. sir. 114.

873. PETR MIL. WESEL8KÝ. a) Rai-

noldowy osudy, aneb : Diwné jsaii cesty proze-
lelnosli boží. Powídka pro rodie a dílky, z

doby 3()lcté wálky, z nm. ele. >\ Praze 1842
12. sir. 202.

b) arodjnice, aneb: líiili dopustí, ale ne-

opustí. Powídka pro rodíí-e a mládež, \v/.dlal

(dle nm.) etc. W Praze nákl. Neureulra 1844
12. str. 250.

874. JOS. BAKORA. Iwan Wyžihýn.

Powídka zábawná a pouiná od Tliad. Bulí^arina

z mši. pel. W Praze are. lisk. 1842, wel. 12.

iásf I. sir. 152, II. 148, IH. 140, IV. 177.

875. FR. RUBEŠ, a) Pan amanuensis na

wenkn, aneb putowání za nowellau. W Praze

1842 nákl. J. Spurného. 8. sir. 105. II. wy-
dání 18 Í5 tamže.

h) Harfenice. Obrázky ze ziwota. W Praze

nákl. M. Neureulra, 1844. (Posud. Kwt. 1844,
sir. 500.)

870. VIXC EM. LIBAXSKÝ. a) Karbaník

Lalonr. Powídka pro každý wk , zwlášl pro

mládež dosplejší. W áslawi lisk. VY. Wáši
1843, w 8.

h) Wypowzenec. Powídka z íraiíc. wálky

(z nm.). W Chrudínii 1841.

c) Jen ctností docházíme štstí. Dlo Kliren-

hcri^ra. W Cáslawi 1844 nákl. W. Wáši, 12.

sir. 48.

877. FR, MAŠFK. Píbhy a obrazy z cizích

dil6 swta, sepsané a wzdlane etc. (Z Kwtú
1843j str. 56.

87S. M. MIKŠÍEK. a) .Sbírka powstí
morawských a slezských. W Brn tiskem Fr.

ííusIIb. Swazek I. 1843, 12. str. 91. — Swa-
zek II. 1844, str. 109. — Swazek III. str. 105.
— Swn-k IV. 1845, str. 123. W Ilolomanci
nákladem knihknpte Eduarda Ilolzla.

6) Národní báchorky. W Znojm nákladem
E. J. Fourniera knhkupce, 1845. Swaz. I. 12.

str. 116. — Swaz. II. sir. 108.

879. Pomnnky na rí)k 1843, w Praze u .1.

Pospíšila, ryliny od Wácsl. Merklasa . w 32.

sir. 44.

880. F. J. DOniCER. Kamzikoslelci, aneb

císa Max. na stráni Martinské, pel. W Praze

1843, nákladem W. Medaua.

881. JOACHIM JINDRA. Adelaida cisa-

owna. Píbh prawdiwý. >N Praze 1843, nákl.

M. Neureulra, 12.

882. M. FIALKA, a) Oliwier Twist, aneb

mladiclwí sirotka; z sng], C. Dickensa zceštil etc.

W Praze u J. Pospíš. Dii I. 1843, nízký 8.

str. 478. Díl II. 1844, str. 460.

bj Štdrý weer; wánoíui powídka o stra-

šidlech od C. Dickensa (Boža), pel. etc. W
Praze 1846 u Posp., str. 143.

c) Zwony; noworoni powídka o strašidlech,

z angl. Boža, 1847 sir. 148-

883. .J08. I'ECÍRIvA. Bibliotéka pouných
i zábawných spisu pro mladý i dosplý wk.
W Znojm nákladem E. .1. Fourniera (tisk w
Praze arcib. impr.). íslo I. 1844: Swlák z

Krkonoš, pawídka pro kesf. rodiny, od kalol.

ducllo^^ uiho sepsaná a dle nm. wzdlaná od elc.

str. 124 w 8. Posud. Kwt. 1844 str. 164. ~-

íslo II. Wyslhowanci do Ameriky; powídka

od G. Niericc, pel. z nm. etc., str. 156. —
íslo III. Jan Pocliwa, dle angl. románu a nm.
powídky elc, sir. 132. — íslo IV. Mateská

láska a bratrská wrnost, aneb nebezpeenstwí

welikého msta, od G. Nierice, str. 131. —
íslo V. 1845: Žiwot a píbhy dwau wzha
w káznici, aneb jak zaseješ, tak sklidíš; we
franc. jazyku sepsané od L. B. de Jussieu , od

Paížské akademie prwní cenau obdaená po-

wídka elc, str. 144. — íslo VI. a VII. 1845:

Námoník, aneb pamtihodné píhody mladíka

auskocn na lo indickau prodaného. Sw. I. str.

166; sw. II. 168. — íslo VIII. Chudý bá-

sník a hausle, aneb co bfdi iní, dobe iní;

0(í Nierice etc, sir. 131. — íslo \X. Šle-

(•lutiiý uitel, aneb co nechcete, aby wám jiní

inili, neite jim; od G. Nierice, str. 138. —
íslo X. Puslý zámek, aneb zázrané cesty í-

zení božího; od G. Nierice, str. 124. — í-
slo XI. Jan Gulenberg, wynálezce kníhtiskar-

slwí, dle G. Nierice. W Znojm 1846 (arcib.

lisk.) w 12. sir. 126. — íslo XI í. Putowá-

ní do Afriky, aneb obt lásky dtinské, od F.

II. Siedera, peložena od cle. \V Znojm nákl.

Fourniera, 1846 sir. 155.

884. Oerwená suknika; z |)oIs. pei. F. J.

w Praze n Anny Špinkowé 1844.

885. Podiwné píhody pana Prášila (dle nm.
Miinchhausena) s 5 obrázky. VV Praze u Posp.

Dii I. 1844, str. 84 w 12.

886. Mistr Laukotský a jeho lowaryšowé,

aneb kam \> cde hra ; po>> ídka ze emeslnického
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i

žiwofa dle Fr. Bertraiiia, s 14 obrazy w díewe
ezanými. W Znojm nákl. ouiiiiera 18-17,

12. sir. 106.

887. WÁCSL. ŠPIJVKA. Puritáni, roman-
tická powídka od Walf. Skotta, pel. elc. W Praze

u Anuy Špinkowé 184.3, sir. 374, wel. 12.

888. BOŽISI.AWA (FRANTIŠKA SVVO-
BODOWNA). Lucie, powídka z franc. Wme.
Charles Reybaud. W Praze u .1. Spurn. 1843.

(Pes. KAvl. ISow. 1843 sir. 5.)

889. J. E. WOCEL. a) Poslední Orebila

;

obraz historický. W Praze u J. Posp. 1843,

16. sir. 48 (z Kwlii 1837
,

posudek i\o\v.

Kwt. 1843 sir. 83).

b) Hlalipisci (z Kwl 1837), 1846 u Posp.

16. str. 116.

890. BOHUSLAW LUKEŠ. Malý wneek
ze šesti powídek uwitý. W Cáslawi 1844, -sve

Wášow knihkup.

891. P. JOS. EURENBERGER. a) P-
vrodní wlastenske' powídky, powsli a báchorky,

w Praze 1844 u J. Pospíš. Sw. I. str. 77.

Sw. II. str. 75. (Posudek Kwt. 1844 str. 228,

394, a 1845 str. 319.) Sw. III. sir. 86. Sw.

IV. 1846 str. 74.

6) Ostruha krále .Jana , ili založeni kostela

na Liboborku, pwodní powídka : w Praze u J.

Posp. 1845 str. 96 wl2, (Posud. Wel. 1845
str. 268.)

892. J. PÍBRAMSKÝ (ŠKODA). Ženská

lest; smšná powídka. (Z Kwl 1839) 1844.

893. AL. EPELÁK. erný Bedich od

Karoliny Pichlerov.e', z nm. W Praze u Po-

spíšila 1844.

894. Bibliotéka wybraných román jinojazy-

ných. Díl 1.

—

III. w Znojm 1844, nákladem

E. J. Fourniera. Karoliny Pichlerowé Šwe'dowé

w Praze, swaz. I. str. 159 w 8. Sw. 11. 141.

Sw. III. 136, pel. JOS. PEÍRKA.
Díl IV.—VI. E. L. Bulwera Noc a jitro, pel.

KL. W. PÚNER. Sw. I. 1845 str. 158. II.

str. 138. III. 146. IV. a V. 170.

895. K. L. Florinka, w Praze 1844, 8.

str. 34.

896. EZNÍEK. Plawba Berezinská zfranc,

w Praze 1844 w 8., str. 68.

897. KAREL SABINA (Sabinský). a; Obrazy

XIV a XV wku^ obraz I. 1844, nízký 8.

str. 212: Kat krále Wácslawa ald. , wydánim
Fr. E. Sandlnera, s obrázky. — Obrazil. 1844:

Schíizka na Karlow Týn, str. 449. — Obraz

111. 1844 str. 88: Lásky žalosti a blahosti.

b) Powídky, powsti, obrazy a novelly. Swa-
zek L w Praze 1845, 8. sir. 111, u Spur-

ného. Swa/. IL 1845 str. 113. (Pos. Kwly
1845 str. 112.)

c) Hrobník, novella (z Kwt 1837), str. 196,

w 16.

898. P.CHOCIIOLAUŠEK (alias Sedlecký).

a) Templái w Cechách , historický román we
3 dílech , pfiwodn wzdlán od elc. , w Praze

tiskem M. Landaua, 8. (Posud, od Jlalého, Wela
1844 str. 108.)

b) ernohorci
,
pwodní djepisná powst z

nejnowjších as (z Kwt 1843), str. 36.

c) Trawic, novella z nejnowjších událostí

Spanielska. W Praze 1844 u Pospíšila, str. 54
w 8.

d) llia, wýjewy z turecko-slowanských zemi.

W Praze 1846 (z Kwt) u Posp., 8. sir. 30.

e) Drak Notjaiský, powst z boj srbských.

W Praze u J. Posp. 1846, 12. str. 41 (zKwtti).

P Jiina, powídka z as Jindicha Korulana,

od elc, w Praze u J. Pospíšila 1846. 12.

str. 407.

g) Palceík, djepisná powst z dob Otakara 11

(z Kwl pel), w Praze u J. Posp., 8. sir. 202.

h) Kocaurkow, ili pamtnosli msta Kocaur-

kowa a obywatel jeho ; sbírané a pro obwe-
seleni weselých i mrzutých na swllo wydauc.

Swazek I. 1846.

899. BOŽENA NMCOWÁ. Národní bá-

chorky a powsti. W Praze u J. Posp. Sw. i.

1845 str. 132. 16. — Sw. IL str. 130 (pos.

Kwly 1845 str. 344, Vlela 1845 str. 252).
— Sw. III. 1846 str. 128. — Sw. IV. 1846
str. 128. — Sw. V. 1846 sir. 127.

900. CIIRIST. ŠTEFAN. Powídky Fr.

Soave pro mládež dosplejší , z wlask. pel.

Sw. I. w Praze 1845 u J. Posp., 8. str. 159.

Sw. IL 1846 sir. 134.

901. Jánka Rímanskjeho Slovenskích Povstí,

w Lewoci u J. Werlhmllera, 1845.

902. Noc Filipojakubská
,

powídka z nm.
pel. od L. P. W Praze 1845 u J. Pospíšila,

str. 48 w 8.

903. J. xMIL. HURBAN. Swatoplukowci,

anebo pád íše welkomorawské. Obrazy, olilii-

sy z posledních dob sláwy slowenské (z Kwl
1844). W Praze u Posp. 1845, 8. sir. 135.

904. ANT. BED. ŠENK. iMorawský wy-
kladalel, ponauný i kratochwilný spis pro wen-
kowský lid. Díl I. w Holomauci 1845, 4.

sir. 32.

905. JOS. KIENSKÝ. Láska a hích,

powídka. Fraška w novelle a novella we frašce,

od elc, w Praze 1846, tisk Karla Vetlerla.

str. 160.

906. W. PNER. Wira. wlasl a láska:

powídka z cas poslední tureckoecké wálky.

od A. z Tromlitze pel. W Praze, sw. 1. w
Pisku 1846 sir. 202.
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907. K. W. ZAP. M. Gogola zábinviie

spisy. Sw. I. Taras Bulba
,

powsl koziuká,

pel. w Praxe 1S4G u Posp. wel. 12. str. 144.

Sw. 11. KU-rak se roiliiiewali p. Malaiiš s p.

Maljein, pel. H. Borowský.

908. ITomášek, prof. . ?]. Obchodníci
,
po-

wídka z iiowýcb í-asft od inorada Wniého.

W Lewoii u J. Werlhiniillera 184(5, 8. I. sw.

sir. 99.

909. Slovenskje povésti. Vidau a iisporja-

dau .lanko Himavski. Zvazek I. 1846 >v Lovoíi.

8. stran \1V a 137.

910. Zpotcédlnik. Wyprawowání dle Barlol.

Maiirice od J. N. MlOTY. W Jicin 1846,

8. sir. 42, u Fr. Kaslránka.

911. Hozliínó píibby , sebrané pro mládež

odrošllejši, lež dosplé ald. W Pisku nákladem

W. Vetlcrla 1846, 16. sir. 119.

912. IM. FIALK.V. Zwonky. noworocní po-

vídka o strašidlech. Z anglického Boža (Karla

Dickensa). W Praze u J. Pospíšila 1847, 10.

sir. 148.

913. W a>opisech a) IT llDziiutniluslech nalézá

se na 66 powídek nejwíce z nm. peložených, pak

menší ro7.prá\vky neh anekdoty (13), hry w zá-

stawy, wtipné rozpráwky a pripowdi, mrawná
naueni, kunšlowné (umlé) kausky elc.

b) \V Hlasateli 51 powídek nejwícc peložených,
mezi nimiž (z fran. Floriana a Marmonlela a j.),

rozliné anekdoty, rozndauwání mezi mrtwými (W.

Nejed.). hra w šachy a j. Wuhec wšecky podobné
sbírky na welikém díle powídky menší nejwíce

owšem z nm. peložené obsahují.

c) Kirlij. J. li. Missioná. 1841, 28.

A. J. Úeck. Anukdoly z historie Rožmberské,
sdlené od atd. 1844, . 39—41.

Bohdan. Cesta k slunci. 1845, . 25.

Boskuicski). Lidské srdce, humoristické tení 1845.

. 100.

J. Burgerslein. Pomnnky ze žiwota mlad. práw-
níka 1846.,

iV. Dr. ejka, a) Dít a levv. Novclia dle (iolhe

1844, . 117. b) Chudoba, obraz ze žiwota Paíž-
ského dle E. Siie-a. 1844, . 51.

M. erný. Jan Myhowský, z pol. 1846.

Fr. V. Trihninec. 1844, c. 82. Následek
satku, . 94. — Ze žiwota .\apoleonowa na ostro-w Helen. Powídka. . 123.

Fr. Dauriut. a) S|)ánek, z Ilerdera. 1839, sir.

215. b) Nco wíc. 222.

K. I). Nenadálý oswoboditel. 1841, 51.

Dtinder. Pan Siemaš , dle Jašowského (z pols.)

1842, . 41.

Jos. Ehrenberqer. a) Hrob Sasik&w, pfmodní po-
wídka. 1839.219. /,; Píli zlatého prsténku. 1840.9.
Dwa píliéhy z na.Mrh asíi, od F. 1841, . 148.
.n. Fialka. «> Trcwiik. 1S:í9, str. 277. i) Dýmka.

F. pols. 1^40. 272. cj .I;in Jií llul)niT. 1842, . 59-60.
IK F. a) Králowský neduh. 1841, 22. b) Nena-

dálý krajan. 1843, . 74.

\V. Filijiek. «; .Šílená, znm. 1838, 23. fc; Postní
zpomínky na masopust. 97. Puwodní powídka. c)
Lirhwái. 2.{3. pil. z nm. d) Laup( /.nik Kára Aly.
241. ; Begler-Beuwsyn. 371. /•) Žhái, z nm.
1839, 313-9) g) Swatbní dar. 1840, 305, z nm.

h) Ccrwený rak s modrau korunkau. 329. t) Ža-
láník. 1841. 32.

H—k. Šiii.k. 1842, . 29.

Hanil!!. Osadník paramarcbský. 1841, 8.

J. F. Holub. Smrt Johanny Grayowé. 1841, 17.

Mil. J. Hiirban. Swatoplukowci , aneb: Pád íše
>Velko-Morawské. 1844, . 91 atd. Též o sob tištno.

Prok. Chocholausek. a) ernohorci. 1843. . 94.

b) Trawi. . 98. c) Dcera Ottakarowa, djciiisná
powst. 1844, . 1. dj Dogareska. Powídka z djii

Benátských . 37. e) Kdy se míiže s paní mlu-
witi? Capricio ze žiwota. 1845, str. 77. f) Palce-

ík, djepisná powst z dob Otakara II. 1846, léi

o sob tištno 1847, 8. sir 202.

-/-(Filípek) a) Swobodný manžel, z nm. 1839, 113.

/(/ZIvsanscd. 158. c) \> šech dcwt. 271. d) Wrný
ženich. 1841,4. e) Domácí práwo Cernohorcfi. 11.

U. Jachini. Du<h králowny Barbory. 1841, 23.

Jnintrnickij. Dwa obchodníci. 1842, . 68.

Ferd. Jirrliashij. Lidniila 1845, 278.

K. Hrb niíij a srdce moje od Zschokke. 1841,

. 141.

J. K. Zlnlanšck. 1840. 266.

M'. /\. Dw Terezky, obraz wesnický. 1842, . 98.

Ond. Kiitnickij.^ Dosaženi cíle z mad. 1843, . 48.

J. Kaška. a) Ženský brairancc. 1840,33. znm.
b) Znamení kíže 1842, . 9.

J. L. Kendik. Powst o bledém plawci 1846.

Marek Kolínský. Obt lásky a fanatismu. 1844,

. 15.

Fer. Kop. Lidmila. 1845, . 69. Riiže na pa-

horku, c. 147.

Wác. Koínek, a) Kwítko maceška, pfiwod. 1838,

313. b) Památné události moského psa. 397. pel.

c) Twrz Krosslands. pel. 1839. 109.

Kíei-inský. Msta lásky. 1845, , 45.

Fr. Jos. Launský. Staniž se wúle Pán. 1843,

. 12.

W. L. a) Poíatowský w neber,peenstwí, z nm.
1838, 331. bj Císaský žei)rák. 1839, 3«5.

A'. M. Lclinský. Tama z Lermontowa, z nm.
1844, . 62.

n. L. Ferdinand Eboli. 1843, . 66.

J. B. Liman. a) Boruta, dle Wojického. 1842,
. 33. b) Mor, dle téhož. . 38. c^^ Mistr a žák,

z Krasewského. . 76. d) Promny, powst ná-
rodní, . 92. e) Žiwot sirotkuw, z Krašewského.
. 1. d) Ecín Gerag. Powst hist. ze Sabranského.
1843, . 6. e) Ošizený dobywa pokladu. 1844,
. 96.

Jaroslaira Litnvnská. Neznámý w" Chalonsii , z

franc. 1843, c. 64.

M. Císaowna Ludowika, z rusk. 1843, . 103.

Zázraný sen. 1840, 185. Muení. 196. Honza. 227.

J. Malý. a) Služebník ernoknižníkfiw. 1838,
217. píiw. b) Zlatníkowa milenka. 297. <•) Oble-
žení. 1840. 349. z nm. d) Lowec. 361. e) O
zRkleté |)rincezn. 169. — Siska van Rosemal
1846. (z llcmskébo J. Conscience).

Jind. Marek. Haríenice 1841, 35.

Fr. Mašek. Píbh z pustin asiatských, z nm.
1843. . 53.

K. A. Muž bez spáni, pel. z nm. 1843, . 34.

P. A'. Marie Lafargeowá. 1840, 397. krim. saud.

IK. Nebeský, a) Powsti židovvské. 1844, . 94.

b) Propasti srdce. . 128. — Mocnost hudby , z

Kleista. 1845,^. 96.

B. Nosák. Carowná runice, ze srbsk. pel. 1844,
. 65.

Marie Oliiroini. Pláníkowa dceruška . 1845,
. 118.
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K. Orehký. a) Paiiecliyda, z rusk. 1843, . 89.

b) Pikovvá (láma, z rusk. 1844, v, 68.

B. P. Petr weliký a Dolíjoniký. 1839, 303.

L. l\ a) Známka, z nm. 1839, III. b) Wít-
kyn terna. 140. c) Neobyejný sauboj. 284. d)
Bezdné cestou ání, dle Z-scIiokke 1844, . 134.

Bojisl Pichl. a) Hospoda \ve Wlkowsi z nm.
1838,330. 6; Ukázky z Don (Jnijota. 1840,225.282.

J. W. Podlipshij. a) Cerwený záwoj. 18.38, 172.
b) Wštba Maniehy. 193. c) Swdek z boží pro-
zretedlnosli. 365. pel. d) Bh o záwod s ertem.
393. v) Pomsta, z polsk. 1839. 27.

Jar. L. Pospíšil, a) Dobrodružstwí w Kalabrii

1838, 344. z nm b) Wziiw syn. 348. c) Ti
pátelé 1839, 193. z nm. d) Maria cikánka 217.

e) Scíjed, z pols. 363. f) Ilža, z nm. 1840, 201.

(l)
Madalina. 290. /*; Noc na ece Nihi. 371. i)

Chytrý Matj. 377. k) Weer ped swatbau, z

Zshokke. 1842, . 31.

Píbramský (J. Škoda), a) Pas, pel. 1838. 220.

bj Ženská lest, z nm. 1839, 12. c) Jak mže
státi se ze staré panny mladá panika, 173.

J. Prochchka. a) Powst o knížeti Trojanowi.

1838, 29. b) Wisící host, 41. c) Sluj na hbito-
w, 51. d) Biruta, z pols., 74. e) Wlí sluj, 158.

f) Hostinec w Kransakn
,

pel., 161. (j) Krásná
cikánka , z nm. 225. h) l)en ped swatbau, 300,

z nm. i) Cas a duch (Anekdoty, rozpráwky atd.

od téhož Procházky, Štulce, Poimona, Filípka, No-
woknínského, Píbramského, Dauchy a j.) 1838,
71—351.
Purkyn. Wýstraha, pel. 1838, 346.

Fr. Rubeš. Obrázek ze žiwota, 1846.

J. Iic:,nicck. a) Kiwá písaha, dle Balzaka 1843,

. 20. íi) Moský laupežník, . 26. c) Ludiwa Di-
mitrijewna, . 38. — Wina lásky, 1845 . 35.

./. S. Sauboj
,
prawdiwá píhoda, od Dra. atd.

1842 . 54.

A'. Sabina, a) Weer na jeseni, 1838, 377 puw.
b) Sigurd a Alfsola

, pw. 1839 , 68. c) Den na-
rození , 84. dj Letní noc , 209. e) Stelec, pel.
340. f) Walentina, pel. 1840, 17. cjj Emilia, 28.

hj Sauboj a swalba , 57. ij Sierra 3Iorena, 297.
k) iMnich, powést Kyjewská, dle rusk. J. Kozlowa,
65. IJ Msta, 89. ni; Otec a dcera, 1845, str. 2.

Sedlecký. Pekwapení, 1846.

Sloicanka. a) Cizinec, 1844, . 75. b) Cerwený
plášf, . 150.

K. Sinídek. Kdy zaali Hanáci raky jísti, 1838,

108, pw.
G. Šollhés. Zajatý mezi erkesy, 1840, 241.

Krist. Stefan, a) Tomila, z polsk. K. Balinského,

1843, . 45. b) Josefa Želichowská, z polsk. L
Polockého, . 39. cj Poklad, z polsk. (paní líra-

kowé)1844, , 45. — Hrádek, 1845 . 60. — Orlík
a Orlenko, z polsk. 1846.

Z. Sl—owá. Mále k tomu srdce? pel. z nm.
1844, c. 131.

L. Slúr. Napoleon a Lucian w Mantui, z polsk.

pel. 1839, 166.

J. S. Tomícek. Nedwídek, národní báchorka 1842,

. 6.

W. ]V. Trnobranský. a) Staroeský rozsudek,

1844, . 19. hJ Cholera, 1845 . 41.

Fr. li. Trojan, a) Cecilie, 1838, 49 pw. bJ

Hajný, 117 pw.
J. K. Tyl. a) Pomnnky z Roštže, 1838, 263.

h) Ženich na licho, 1839, 20 pw. c) Pepíek a

Pepika, 89. (/^ Wychowanec pomsty, 201. c^ Heda
lhám, f) Salamand<'r, z nm. 1840, 145. (j) Ne-
wsta z Hwzdy, 177. h) Panna jczerní, 285. i)

Dekret Kutnohorský, 1841, 1. k) Hjida winobra-
dii, 13. 1) Pá/.e, dle franr., 14. m) Ženich z Barny,
18. n) Láska wlaslencowa. 1842. . 10. o^ Malo-
mocný dle F. Lendolía, . 18. p) Dceina písaha,
. 2, národní powst. q) Dalimil, obraz historický,

. 50. r) Rže z kee nízkého, 1844, . 57. sj
Nowý rok, 1843, . 1. t) eský jazyk moje škoda,
1845, . 77. (Též o sob tišt. pod titulem : Dwa brati,
aneb es. j. m. šk., u Posp. 1846, str. 201. u) Ze
spolenosti. (Zlomek novellistický) 1845, . 64.

//. J. Wernow. Primas, powídka puwodní, 1840,
str. 393.

P. M. Weselský. a) Srbští pobratimowé, 1840,
121, pel. b) Paížská invalidowna, 1841, 48. c)
Hauslista, 15.

J. Winkler. Certowi se dílo nedaí. 1844, . 120.
J. E. Wocel. a) Hrad Buchlow, 1838, 6, púw.

b) Johanita, 76, pw.
K. L. 7.ap. a) Rozepe o wlí dlek, pel. 18.38,

12. b) Taras Bulba, z rusk. 1839, 125. c) Wlí
jáma, dle polsk, 1842, . 80. d) Polský bál na
vvenku, od J. Dziekowského, 1846.

A'. Zbrashiu-ský. Trausilkowic w Karlowých Wa-
rcch dle Booze, 1842, . 70. — AVojenská wvpra-
wa Strašpytlowských, 1846.

Nejmenoiraných. Krejí princem, 1839, 377. Ne-
bezpené laupežnictwo, 396.

1840: Kauzelná lampa, 3. Kostelíek na skále,
36. Koaleníkowa smrt, 165. Zázraný sen, 185.
Neštstí, weliký los wyhrati, str. 207.

1SÍ2: Ti pecky, . 55. Diwotworný klobauk od
—sky, . 56. Den ze žiwota urozené paní we
stedním wku, . 61. Zahynulí Gustawa III. krále
šwédského, . 62. London, . 86. Dobrodružci,
dle Eichendorfa , . 90. Píhody kata, dle franc,
. 88.

Í8i3: a) Sauboj w hrobce, . 1. bJ Modla Ber-
gar, c. 2. cj Smíení na Kawkasu, str. 260. d)
Z nowého eského románu , . 24. ej Sauboj na
3Ietenzasii, . 71.

J<944 ; Don Juan, arabeska, . 30. twero werš
dle franc, . 36. Nowá dcera pluku, . 73. Cha-
nowa smrt, . 83. Lest nad lest, . 126. Moha-
med Ben .'Vbdallah, prowolaný dey turecký, krajan
eský, . 128. Madona VanDyckowa, . 133. Pí-
hoda katovva, z franc, . 138. Wneek upletený
z bodlák a kopiwek (anekdoty), . 146.

JS45 .- Mj nejnnlejší sen . str. 270. Ze žiwota
chudých. Štdrý weer, . 38. Po bále, arabe.-ka,

str. 45. Ti oíšky, nár. powst slowenská , . 58.

Tetího Února, arabeska, str. 73. Setkání, dle .Mar-

ryata od R. W. . . 112. Tulipán, prostonár. po-
wst, str. 194. Ze spolenosti obrázek druhý, . 75.

Cikán hauslista, . 71. Modré Donuno. . 89. Brati,
dle prawdiwého píbhu, . 110. ílilosrdný Sama-
ritán (prawdiwý píbh), .\braham Jlost , str. 387.
Lesní tajemstwí, báchorka, . 102. Jindy a n\ní.

humoreska, str. 120. Ped asem šediwá, dle J.

K— dy., . 92. Dwadcátélio Února, arabeska. (Sen
po merend), . 38.

1846: Kdo s koho, ten toho. od X..ského. Syn,
novella od H— da. Jednatel obchodnický, dle angl.
Bda, že mám strýce, z rusk.

d) Wela. C. A-ský. Nešastná náhoda. 184 1, . 38.
.los. fíaikora. Jed. 1842, . 72—8.
\V. Bambas. Okowy srdce 1846. Pomsta Afri-

kanky. ib.

Jos. Kandi: a) Jaroš. 1840. . 6. b) Wítkfiw
sok, . 10. c) Jan Žižka. str. 174.

Berger, a) Zwoník w Staré Boleslawi 1842. .
51. b) Hrad Hasenslcinský, 1843, str. 366.
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ODDLENÍ VI.

Bohdan. ><-jmla<l!:i sestra, iiár. powst slow. 1845,

. 1.-).

//. Botoirskij (Hawlík)- Milenciiw hrob. 1845,

. 65.

Jos. Htirfffisleiii. a) Dobrodružslwí inladho liaufi-

lislv 1^15. sir. 38. h) Šwiiiiíiilanli, . 42.

Ant. Burka, a) .Swržeiií do propasti. 1842, . 22.

b) Uini-ní s zalíbili, jiiel. 1843, sir. 170.

M. Ur. ejka. Wražcdliwá paslorele, dle Gozinna,

1844, . 88.

jl/. irnij. a) Wyslaiižiler. z fraiíc. E. Snuvesta.

1843, str. 342. b) O eliškowi. národní powist.

1845. . 73. c) Tlo bez dn.še. rns. powst. . 701.

Sir. h. DaiKlfvbshtj. Smíení. 1840. . 99.

Fr. Doiícha. a) Klobaiik. z frane. 1838. str. 216.

b) .Malý Kaprál. 1841, . 97. c) Snaha welkonio-
jTulowa 1«39, str. 11.

Jan Luh. Daucbn. a) Železná rakew 1842, o. 1.

b) Podiwná zkauška. 1843. r. 91.

A'. D-a. Walík k pekin. 1843. sir. 278.

J. A. Diinder. Skrvtv zloin. 1842, c. 36.

D-r. Dícwn bey/.le. 1842. . 38.

/v. J. Eibcii. <i) (i tech pradlenách, 1844, . 27.

b) Dobe lak že je smrt na swl, t. 39. (bá-

chorky nár.).

\y.'Fitii>ch. a) .\irred a Klolilda. 1839, c. 58

b) Osudné kwíaly. . 81. c) Aowého roku. 1840,

. 67. d) ástka erbu rodinného. 1841. c. 78. e)

Hezká Zuzanka. . .50. /'; Zaiifalec. 1842, . 11.

J. II. Volny Berkiier. 1840. str. 379.

Ildiisffirg. Žaporo/.cowy nánduwy. 1839,0. 22.

J. lianus. a) Diwadelní herec, dle Iranc. M.

Eduard Ourline. 1841. c. 85. b) Invalida, powst
inorawská. . 83. c) >Ui|)siík, . 76.

Ilerz-off. Sen zbláznilé. 1840, . 6í — Zlatá ja-

blka. 1837, . 78.

Lad. \V. Hráski}. a) Odmna. 1838, str. 61. b)

Pátelé až do smrti. 1840. sir. 34. cj Ilierofflyfy

oka. 1841, c. 105.

F. II. 11. Maudrost swtská w aiizkostech dle

Launa. 1840, str. 119.

Fr. Ilumhal. a) Wzowé 1843, str. 238. b)

Pedwídáiu' hrobníkowo. sir. 214. c) Husita Holý,

str. 262. d) Kníže žebrák, . 103.

Karel 11. \N vjew ze žiwola studentského. Z pol.

Ed. Raczynskéíio pel. 1843, str. 26.

Hynek. .Následky pomsty. 1840, str. 3.

—
j— (Filipek?) aj Slatka, prawdiwý píbh.

1838, str. 214. bj l'krulnosti prciilých otrokii na

ostrow San Juanu. 1838, str. 302. c) Isák van
Ambonrgh. 1839, . 100. dj Památka z Rus. 1840,

ítr. 52.

A. J. Wecer w Benálkárh. 1^44, v. 100.

F. J. a) Trelil swúj na swého. Z neli.šlnélio

spisu Jiis. hrab. Osolinského pod názwem : Strachy.

1840. str. 6. h) Podolanka, z polsk. 1842, . 29.

Iliiniih. Nco z djin msla Pelaiie. 1846.
Iloriinir J. Píklady .šlecheluosti. 1839, c. 64.

J. Jnlinvl. Petr ukrutný dle A. Duniasa. 1845, . 75.

Krist. Jiiinshý. a) Zaklený duch, powst irská.

1842. . 79. /,; Uozwedený. z pols. F. Beldow-
ského. 1843, sir. 250. c) Dcera polesného. o<l

P. L. >V. pel. z nm. 184.3, str. 294. d) Konor
0'Mara. irská powsl z Benlleyho smsi. 1844, . 2.

e) Lin w.ský. z pols. c. 1.3. f) Dobroinní a

marná sláwa. (z rusk.J . 18.
<f) Krislof Sleme-

*ky, z pols. é. 70.

J. Kalina. Láze Libu.šina. 1845. . 10.
Fr. Ktka. a) Kauzedluice asowna. 1838, str.

51. b) Weronika z Bsenice. dle H. PuíTa, str. 1.30.

cJ Kalinka (iusmanowa, sir. 298. dJ Babuša a její
sestry, pow. nár. IHK), i. 63.

1774—1846.

Jos. Klubek. Židowka. dle Ant. Quida Polce 1841.

. 60.

/v-/i. a) Kubíek Šotek. 1839, . 70. b) Píb-
howé seslárlého neženílka. 1840, . 90. c) Jedna
šupka tabáku, str. 307. d) Z denníku now za-
snaiibené, str. 335.

J. J. Kolá. Malí Bainei. 1844, . 53.

M. Koínek, a) Ti strastí plní dnowé 1839. .
49. b) Ziizanna. . 61. c) Mistr cernoknižník, .
87. d) llrobowý pomník, . 103. e) Štdrý wecer,
c. 105. (') Tajemstwí, . 27. tj) Slarožiluý peníz.

1840. . 46. /() Kuátka, sir. 91. i) Dw sestiky,
. 95.

F. KoŠaleckij. Johanna z Krajku. 1839, . 45.

K— Í-. a) Králowský ochrance. 1838, sir. 86. bJ

Zaknklenec w Byzanci, str. 226.

Jar. Kivnskij. /^ Mysliwcí. 1845, c. 21. b) Kar-

baník, . 57. , Zdenk z .Meziležic. 1846. Kowá. ib.

Fr. Kirt. Cekanka. dle Ant. Tyssa. 1843, sir. 130.

L. Shledání. 1S39. e. 63.

L«**. Aliala. 1839, c. 101.

J. B. Mali), a) arodjník Žilek 1841. . 21. b)

Bratr Josef dle franc. . 29. c) l*omeranowá
slena, nár. bách., . 36. d) Powídka norwcžská,
dle irane. . 40. r) Píbh z asii wálek Suan-
ských, dle franc. c. 65. f) Strašidlo, z angl. . 83.

gj Kateina Kmonnetowa, z fran. c. 96.

Miroslair. Landšperk a Zainpach. 1841, . 75.

Jan Moz-nij. Podápský waz. 1845, c. 45. Krí-

žowatka a Kamenec, . 87.

Boí. i^iinroird a) Silný Ctibor, nár. pow. 1844.

c. 79. b) Dewl kíž. nár. pow.. . 95. c) Hau-
sin , nár. báchorka , . 103. dJ Diwolworná harfa,

powst w duchu národním. 1845, . 56.

JSebeskij. Zebraka Lokarnská , dle J. z Kleislti.

1845, . 20. Nalezenec dle téhož, . 52.

J. Novotný. Chleb náš wezdejší dejž nám dnes.

1844, c. 2.

Dr. P. Snhurka, ruská nár. powst. 1845, f. 19.

I\ O. Láska k nepíteli. 1843, sir. 34.

J. W. F. Powst litewská. 1839, c. 19. Píhody
tech Polákfjw w^ Alffiru. 1845, sir. 287.

L. P. Skotský wojín. 1844, c. 11.

J. P——kij. INovvý rok. 1844, . 52.

Boj. Pichl. Poletech, (z wlšího rom.) 1845, e. 1

.

Kar. Pichicr. a) Rozina, z pols. 1842, . 25. b)

jNemocná vvdowa, . 38. (od F. Soava, z wlask.)

c) Láska k bližnímu, z pols. 1843, str. 2. Ban-
krot od Soava, pel. str. 131.

J. Pibik. a) Auinek ohraznpsti. 1841, . 57. b)

Hradní lbagnel, . 23. c) Sílená z Pont^ char-

Iraina, c. 33. d) Ifrad Kwtnic-e, . 4. e) Ženský
koncert, . 39. j) erlowý národ. c. 50. g) Podiwný
osud špaii. dwele, . 51. h) Osudná noc. 1842,

. 34. i) Wenceslaw a Dobromila. 1843, . 98.

k) Pes a koka, str. 211.

Picboirick,}. Lesní roh, 18.30. . 99.

K. ]V. Piincr. a) Wina prwní lásky, 1839, . 8.

bJ Prwní král eský, 1840, str. 118. c) Nesnáze
a slasti protiwníka tance, 1841, . 11. d) Auinek
iiáliožuosti, z nm. 1842, . 40 e) VVíra . wlast a

láska, od A. z Tromlice pel. z nm., 1843 6. 55.

Wácst. Háb. Ismail a Marie, z franc. hrab. z For-

bina Voyaffc dans le Levanl (1817). 1838, str. 354.

A.A.Ílehák. a) Odmna hoslinnosti, 1840, 1: 11.

b) Robert, aud ádu Nmeckého, c. 38. c) Dar

šldroweerní, dle J. S. Eber.-berka , . 102. dJ

Podiwné ochránní, str. 104. ej Šlechetný syn, dle

Geramba, str. 215. f) Rychlé ceslowání, irská bá-

chorka, sir. 271. fij Tžko býti saudcem, str. 287.

h) Strailiwý auinek hladu , sir. 375. ij Shledání,
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zlomek z rozmluwy tlwaii pátel wyííatý , str. 386.

k) Milovvník hudliy , 1841, . 7. 'l) Slepec Kler-

monlský, . 16. mj Oklamaná dobrota, c. 35. n)
Woleníminislra, c. 46. o) Rok 1840, . 47. p) Ko-
ií pansionát, . 50. q) Nešfastná rodina, . 54.

rj Podiwným zpsobem ochránná newinnost, . 59.

s) Nco á la Nero , c. 67. ij Astrologické wrto-
chy, . 104.

J. B. Rczníeh. Nocleh w Bawoiích, puwodní
powídka, 1844, . 23.

W. Rozicaha. Dorotka a dráteník, 1841, . 55.

Fr. Rubeš, a) Piitowání Šárkaii, 1844, . 92. b)

Pod hroby, 1845, . 47. cj Srdce a klobank, . 7.

Rnienka Dicodkuirá. Píina zármutku, 1842,

. 13.

Miloslav Sekytskij. a) Slavvomil 1839, . 13. b)

Pro milého nic tžkého, . 41. c) Známost z cesto-

wání, . 93. dj Wštný sen, z rusk. IMelgunowa,

1840, . 1. ej Wladimír, powst z djin ruských,

. 71. fj Šlechetný skutek, 1840, str. 87. g) Po-
platní den, irská báchorka, str. 110. h) Okauzlené
jezero, irská báchorka, str. 414.

A. Slavíek. Pohostinstwí Turk, 1838, str. 126.

J. J. Šemera. a) Po 23 létech, 1840, . 80. h)

Zasnaubení w lese, 1841, . 1. c) Svvobodný pán
Hroch, dle Bozze, . 42. dj Po nemoci, 1842,
. 65.

J. E. Sneider. Orientalské kwty, 1846.

Gerson Soflhés. Uvvina
, powst hornolužická ze

XIII stol. 1840, . 93.

K. Šfaslný. JJistr Kopýtko, 1843, str. 87.

Jan Šlipcínek. a) Westálka, 1839, . 1. b) Lui-
told Irtenburský, . 3. c) Nesprawedliwé korále,

. 20. d) ekanka, . 39. e) Rustan, . 47. f)
Spolenost herc, . 52. (j) Wlasinka, . 53. h)
Kauzelný knoflík, . 57. i) Nalezený syn, . 60.

k) Smrt Guslawa Adolfa, . 65.

J. SI. Tomíek. a) Ctibor ze Stochowa , 1839,
. 25. b) Wlaský laiipežník , . 28. c) Sicilský

laupežník, . 44. d) Opominutá láska, 1844, .23.
e) Kmet a jinoch, jinotajitelka indiánská, . 37. f)
Podlaudníci, z Dennicí- Waršawské, . 42. g) Drvvo-
šlpowa dcera, indická národní báchorka, . 46.

hj Košile mrtwého, . 51. í) Nevvolník, z Dennice
Waršawské, . 33.

Fr. B. Tomsa. a) Powolání, 1838, str. 195. h)

Marie Terezie a akademista, str. 319. c) Hugo, po-
wst z kížowých wálek podlé Amelowského, str.

398. d) Puklá srdce, 1839, . 48. e) Jitro dítka

w chudob a dítka w hojnostech chowaného , dle

Mechlildy Felden-Rolfowy, 1840, str. 231. f)Vom-
pier Josef, 1842, . 27.

Fr. Bed. Trojan, a) Honby n)ilowný umlec,
1838, str. 194. bj Zulcima, . 2. c) Jáma Swato-
ondiejská, . 7. dJ Skotská bílá lilie, novella dle
Kinde, 1843 . 10.

J. K. Tyl. Od nowého roku do postu, 1846.
Fr. Wacek. Odstelená noha, . 89 (pel.).
Feler Mil. Weselský. a) Ženich pi létech, z pol.

K. VV. Wojcického, 1841, . 7. b) Pojištná loJ,
. 98.

K. Wit. Blanický rytí, powst národní, 1843,
. 93.

K. Zap. a) Wyprawowání z Wilkonského, 1844,
. 79. bJ Pan Gryf Karlnický, z Wilkonského, . 84.

c) Píhody sbíratele pedplatitel w Polšt, z Wil-
konského, . 98.

R. z W. 7Jap)oxcá. Paní starostka Miídzyrecká, 1845.
. 93.

Jos. W. Žák. a) Poslední wle, 1840, str. 383.
b) Lest nade wšecko , národní báchorka od Th.

Swarta, pel. z nm. 1841, . 45. c) llža, powst
z XI stol. z pols. 1843, str. 191.

ISejmciioicamjch. 1837: a) Newolnice, . 11. b)

Swatawa a Slawtín, . 1 6. c) Strašidlo, str. 14.

dJ Ilamahydský žid, str. 21. e) Bencda, starožitná

powídka, . 23. f) Signor Formica, . 16 sld. g)
Žhá, . 25. /*; Wlída, . 28. i) Otce wrah,

. 31. k) Kupte chwojšfata, . 41.

1838: a) Lodní ranhoji, . 1. b) Kíž ^vyku-
pitele, str. 5. c) Kauzedlnice, str. 16. d) Zbytené
náadí, str. 41. e) Prawdiwá piípadnost, str. 50.

/^rAuinek žáiliwosti, str. 62. (j) Noworoní sen,

str. 78. h) Šlechetný laupežník , . 19. i) Bob
fz Zschokke), sir. 82. /;; Myší past, str. 170. 1)

Diwná píhoda (sen wyjewenýj, str. 271. m) Dw
datle, str. 255. n) Sket, str. 258. o) I'uf pu,
str. 352. p) Bílá rže, str. 363. p) Pemožení
sebe samého, wítzná zbra, str. 365. v) Xá>ledky
ewniwosti , str. 367. s) Professor, str. 378. /}
Hlídání noní, sir. 382. ii) Lichý Balduin, str, 404.
v) Hostinec, str. 407. x) Básník Dufresny (anek-
dota), str. 407.

íSiO: a) Mysliwna, . 15 (K-Š-k). b) Princ
Olav krejí , str. 259. c) iMojžíš Ben Maimon , ži-

dowská pow., str. 318.

18i1: a) Zlý duch Sukup, rusk. bách., . 7. b)

Ti pohlawky, . 21. c) Kletba híchu, . 70. d)
Cesta pro kytku, dle A. Lewalda, . 72. e) Zkla-
maná nadje, . 65. Kest, z Alemann.

18^2 : a) íslo 76 a 77, dle rusk., . 80. b)

Okauzlený hrad, . 102.

1843: a) Adleta Sarganská, swob. p. z Warl,
str. 13. bJ Poslední doba Otakara IL, . 26. c)

John Simpson , šlechetný žaláník až do r. 1786,
str. 38. dJ eská wojaka, str. 67. ej Nco z du-
šewních powah Bedicha Wiléma HI, krále pruské-
ho, sir. 75. f) Ztracený welblaud, sir. 104. g)
Hojná odmna za pijeli nalezence, str. 103 (C. A').

hj erný frak, str. 127. ij Štstí, pow. arabská,
str. 142. k) Dáwati jest blaženjší než bráti, sir. 399.

1) Napoleon a Savoyard (anekd.), str. 407.

184i: a) Aumrlní stráž, . 1. b) Pokušení Bud-
dhy

,
japanská pow., . 4. cJ Van Tassit, . 11.

dJ Zjewení sw. ducha, . 68. e) Flamská báchor-
ka : O Zalináclowi, . 87. O ubrusu, holi, hau-
slech a plášti, . 90. Q Bla, ermáek, moská
kráwa , Brelonská báchorka, 102. g) Salanuw
poboník, . 103. h) Cerwená labuf, indiánská

báchorka, c. 105,

1845 : Umrlí hlawa, c. 26.

1846: Co matka snésti mže. — Láska Skoma-
lajky. — Sausedé. — Zdwoilost wšude dobrá. —
Kytajský císa. — Z Harému. — Jak se mstí Paí-
žanka. — Monsieur Margot (Bulwer). — Nedwd
(od H.B.). — Starý irský wqják a Napoleon. — Ori-

ginál pátelstwí. — Wyslaužilec , od Hennína. —
Hluchý wozka.

e) Wlaslimil. J. Franta. (Sumawský) a) Po-
hádka o krásné zemance , dle nár. wvprawowání,
1840, 11. 37. /,; Pohádka o Jeinkáh, dle nár.

wypr. IV. 169.

. /ítít/ttí/aMseÍE. Wanda, hist. pow. 1841, II. 169.
214.

J. Kalina, a) Strašliwý dwftr, dle Wojcického,
1840. L 147. /,; Dobeš, dle Wojcick. H. 203, c)
Hornice, z pols. IV. 5.

a. J. Kolá. CeslY žiwota. Powídka' 1. 1842. 4.

2há. 101.

Milota Libeský. Poslední doby w Bílé wži.
1840. I. 238.

J. B. ÍAman. Powsli národní. 1842, 146 a 239.

28
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B. Picbl. Homole., hist. powist. IHIl, I. 65.

F. L. /•»! (/<»•. o) Želtriíkowa lioslina. z Krašcw-

skélio. lí^íO. II. 10. b) \\\V\m z Kabcstana, z Kra-

šew.skVho. III. 4«.

M'. llijbika. a) Zwííala na panšti, nár. pohádka

1840. III. '*. l>)^VMcr Krislof. Epi-soda z Manzo-
niho rom. 1S4I. II. (i2.

nojishiírn ( .*íwol>o<lowa). Událosl ze stedního

wiku podlé Jako.ba. ISJ2, 193.

F. />. Tomsct. Cerlowa ruka, eská powest. 1841.

I. 'iOÍ.

J. K. Tyl. n) Benk Swihowský. 1840, I. 1. b)

Láska hiisnikowa, 11. 12G. c) Rozerwanee. IIL 206.

d) Diwadelni editel IV. 71 a 263. e) Z denníku

mladé wliistenkv. 1. 261. f) Ukázky se Scottowa

rom. Ivanhoe. 1841. 11. 218.

P. M. yVeselsliij. hiálow.ská hostina, z nm. 1841

I. 124.

J. \y. 7,úiimermann. a) Kozií, dle nár. pow. 1840.

II. 65. b) Homole, dle nár. pow. JII. 117.

i\ ej III inuir (Ulij. Blinka. Slará pow. nár. 1840.

III. 16.8.

f) as. Miis. W. A. Stroboda. a) Hrad Nawarow,
powsl 1^27, III. 105. bj Sigmund swob. p. z

Újezda. 1829. L 65.

B. Šlijiiiika. a) Krwawá swalba. 1828, III. 64.

/,; Poheb. IV. 35.

lvi sprostní bramíni, z ind. (dle Schlegla) pel.
J. J.1S2S, III. 71.

Z >Vash. Irvinga: Powahopisy od Issc. 1828, HI.

53. IV. 29.

Bohuslaw a Berta, powest. 1831, II. 153.

Hrdelní píbh z XVI. stol. od M. Dworského.
1832. 344.

Pibík z Újezda, slaroc. powst, od Fr. Sohíije.

1839, str. 154.

Ant. Marek. Z Bulharína : a) Wenkowák we spo-
lenosti s welikomslskými, 1832, I. 75. b) Pro-
puštný woják, 1832 tamž IL 221.

C. BÍMSKÁ A HECKÁ LITERATURA.

914. Einifje ÍJbersetzunoren von Schiilern der Dicht-

kunst an der liohen Schule zu Pra^, herau.sgeffeben,

als sic zum er.stenmal óirenllich gepriilet wurden,
im J. 1775. Praff bei J. V. v. Schonleld 8. Item,

als sie zum zweitenmal otlenllich gepriifet wurden,
ib. 1775. 8. \V i)rwní knížece jest: I. Ecloga
Virg. lat. nm. a re.sky. \V druhé pak: 4, 5 a 6

Ecloga Virg. a I. Elegie Tibullowa.

915. O"'"*' ^'""''"s, do eštiny peložený od

Cippeliusa 1782, w rkp. u prof. .1. Nejedlého.

916. Hunke von Hankenstein. Piinius Briefe

deutsch, franzósísch und bohmiscli. iMs. z XIX.

stol. po. w moraw. Museum.

917. Ilomerowa Iliada. Zpw prwní od J,

NK.JKDLKIIO, wPiaze 1801, 4. sir. X a 37.

Týž zpw peložil .1. Palkowi w Mnzc swé,
a Pueiímayer z ásti w básni V. sw. Prof.

Li.ška, ješt w rkp. , konen slowácky Holý

(1824J.
9I>*. Písn Anakrconowy z eck. pel. s prí-

dawkem nkterých jiných básní od SAM. 110-
Ž\A.IK. W Praze 1812, 12. sir. 94.

919. Tabule hebesa Tebánského, 1. j. wlipné
a užilené wyobrozeni prawé maudrosti a šfasl-

ného žiwola. Z eckého peložené od Wácsl.

Karafiáta, kazalele w Moraw. W Praze u 3Inrf.

Neureulra, 12. sir. 46.

020. JANA IIOLKIK) o) Rozliné básn
hrdinské, elegiacké a lyrické z NVirgilia , Teo-

krita, llomera, Owidia, Tirtea a Ilorácc. Pe-
ložené s predslawenú prosodiú. W Trnawe n

Jana Krst. Jelínka 1824, 8. sir. L a 85. b^

Téiiož Acneida Virgiliowa w slowenském ná-

eí 1841 ; wiz nahoe íslo 337.

921. Wj'bor ze spisowalel eckých, pel.

od FU. SIKA. I. díl, proslomluwa. W Jiín
1826,8. sir. 184, u Kastránka. Díl II. 1827
básnická niluwa, sir. 191. Jest wlastn chresl.

ecká na gymn. ítaná.

922. S. K. MACHÁEK, a) O básniclwí

z Horáce, peloženo od etc. s píiwodním le.xlein,

poznamenáními latinskými a nmeckým pelože-

ním. — 0"'"l' lloralii de arle poelica elc. W
Praze 1827 písmem Tábora. 8. sir. 191.

b) M. Tullia Cicerona twero eí proli Ka-

liiinowi, peložením etc. w Praze arcib. tisk.

1834, 8. str. 190. (Pos. w as. mns. 1834.

Wel. 1835, 318. Srow. Kwety 1834, 374.

Tomášek w Uhích , spisowalel pamtí Jelšaw-

ských, má w rkp. wšecky ei Ciceronowy.)

c) Julius Caesar w rkp.

923. K. WIIVAÍIICKÝ. P. Virgilia Marona

zpwy pastýské, w eskc werše uwedl a wy-
swllil etc, W Praze are. tisk. 1828, 8. str. 1 16

s latinským textem. (Srow. Rozl. pr. 1828,
23. — Oas. mus. 1828 H. 136.)

924. G. DANKOWSKÝ. Homerus slavicis

dialeclis cognala lingua scripsit. Uiados liber I.

v. 1— 303. Slavíce et graece idem sonans ct

significans, adjecla nova versione latina et com-

mentario gracco-slavico. VienRael829— 1831.

(Posonii Schaiba.) Není to wlastn peložení,

nébrž srownání obau jazyku na dkaz jejich

píbuznosti.

925. .J. WLCEK. a) Powahopisy Theolra-

stowy, w Praze 1830, wel. 8. str. 63.

/;) Ilesiodowy nauky domácí, eským hlaholetn

wydané od etc. W Praze 1835 arcib. tisk.

mal. 8. str. 34, u W. Spinky.

c) Ilomerowa Iliada, peložením Wlfckowské-

ho , w Praze tiskem a nákl. J. Spurného 1842,

wel. 8. sir. 440, íslo I. bibliotéky klassikft,

o jejíž wydawatelstwu w. Kwty Now. 1841,

85. Posud, tamže 53 a 97.

926. .JOS. CIIMELA. a) Sexta Anrelia

Victora djiny Himské. Peložil, wyswllil a

oprawený text latinský pipojil etc. W Praze

u J. Posp. 1838, 8. sir. 330. (Posud. Kwty
1838 píl. sir. 19.)

b) i.ucia Julia Flora Obraz dj ímských.

Wedlé saudných úwab pánTítzowých oprawíl,
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peložil a wyložil etc, w Praze u .1, Pospíš.

1843, 8. (Posud. Kwély 18 U sir. 35().)

927. NOIVB. WAXK. a) Bellm Jugur-

tliinum, to jest wálka s Jug-urtliau. Z lat. jaz.

pel. etc. w Praze u Tábora 1834, mal. 8.

sir. VI a 150. (Pos. tas. nuis. 1834. I. 111.)

b) C. Crispi Sallustii Bellm Calilinarium , to

jest Kalilinowo spiknutí. Z lat. pel. etc. w
Praze are. tisk. 1835, wel. 12. str. 86.

928. IGNÁC HÁJEK. Nkteré spisy Lu-

ciana Samosatenského, w eštinu uwedené prací

etc. ástka I. w Praze 1832, 8. str. 208 u

W. Špinky. ást II. w rkp. u mne.

929. FR.ŠÍR. Marka Aureiia Antonína Zápisky,

kteréž sob samému snesl. Dwanáctero knib. Z

eck. peložil a poznamenáními zaopatil etc.

VV Jiín u J. Kastránka 1842. (Pos. Kwly
Now. 1843 str. 89.)

930. ANT. LIŠKA. Homerowa Odyssea.

W Praze 1844 u J. Posp. w 8. sir. XVI a 365.

(Jest peklad w próze, íslo IV. Peklad klas-

sikft etc.)

931. W rnkopisech. a) h. An. Seneca. O pro-
zeledlnosti Ložské a spokojenosti tnysli. O stálosti

maudrého. Pel. Jan Rettig. 1837. Rkp. u Posp.
Tý/ pekládá Ody Horácovvy. \A'iz Kwty 1838,
str. 56. b) Sofoklesw Oidip král, Oidip w Kolon,
Antimon, pel. A. J. Wrfátko.

932. W asopisech a) W Hlasateli: «) Cicerona
anekdota o Scipionu Nasikowi a básníi Enniovvi I.

91. Podiwný sen ib. 92. (Weles.) Podwod Pythia

od J. Nejedlého ib. 93. I nepíteli ^víru slíbenau

naplniti, od téhož ib. 95. /í) z Tit. Livia Boj mezi
Horacienii a Curiacienii I. 97. od téhož. ;) Corn.
Nep. od J. Rautenkrance 3Iiltiades I 421. Themi-
slokles II. 384. Arisfides III. 435. Pausanias ib.

439. Cimon IV. 409. ó) Luciana Roznil. mezi Tcrp-
sionem a Plutonem I. 103, mezi Diogenem a Alex.

od J. Zieglera 105. Timon od J. Jungm. ib. 249.

Tychyades a Filokles, od J. Nejed. 593. Lodí aneb
žádosti J. N. II. 252. Alex. Hannibal, Scipto a iMinos

IL 431. Píwoz J. N. III. 130. O marnosti krásy
(J. J.) ib. 476. Diogenes a Pollux (J. J.) IIL 643.

*) Theokrilowa Idylí. 21ní, rybái J. N. I. 625, litá

ib. 628. C) Sappho horlící od J. Rautenkrance. II.

359. rj od Rožnaje nkteré písn z Anakreona II.

632 a 380. 3Iimnermowa na lásku 578. Bionowo
naíkání II. 571.

b) We Wid. Listech a Nowinách as 10 ód IIo-

raciowých peloženo Kinským a Rautenkrancem;
dw heroidy Ovidiowy Ant. Markem; satyr Ilora-

ciowých prwní kniha celá a dw z druhé kniliy,

od Zieglera pízwunýni hexain. Lnkiana roznil.

dwoje, a dw selanky z Theokrita, od Kinského.

c) W Cechoslatru: Z Curtia od Koího (1821.
ísl. 58) z Ilorace I oda pd J. J. (1822. 9) z Ca-
tulla na smrt wrabcc od Stpniky (14), 0(i jinéiio

asonirn (16). Z Tibiilla tauha po nn'ru od Ko-
ího (33). Z Livia wýjimek: Boj lloraiiiiw a Cura-
ciw od G. Zeithammcra. Catonis dislieha wydaná
od W. Pohana. Oda Anakreonta, (1822, 2) a z

anthologie ecké (14) od Sira.

d) \V Hyllosii: Ak. Planta wcselohra o pokladu
w V jedn. pel. od J. Teichla etc. 1821), nnni.

24-6

e) W Kroht. Hcroida Owid. (Leander k Hee)
od A. Marka. ^Vypsání baue z Aen. Virg. od \\.

Swobody. Sehmka Virg. (Menalkas a .Mopsus) od
.Síra, ostatních de\vl vv Rkp. Nkteré nápisy z

31artiala od elakowského. Dw selanky Theokri-
towy (2 a 3) od Safaiíka, (wše to asfimrn).
R. 1831. IL 6. Nápisowé dle Martíala od elak.

—

37. Dafnis (V selanka Virgiliowa) od Síra. — 187.

Hero Leandrowí (z O vid.) od Sušila. — 193. Ky-
klops (z Theokrit. sel. II. od Síra. — 332. Dido
Aeneowi (Ov. her. VIL) od Sušila. — 481. Hyper-
nmeslra Lynceowí (Ov. her. XIV.) od téhož. —
1836. III. IL 321 — 337. Homerowv Iliady sklada
VI. od J. Wlka. [Pos. od A. Liiky 'l838.) — 1837.
IV. 488—91. Z Ovid. Metanior. IV. 55. Pvramus a
Thisb. — 492. Ovid. Met. X. 244. Pygmalion, od
Sušila. 403. Z Ovid. Am. 2. 6. Na snirt papauška,
od téhož.

fj iMus. Cas. F. Celakoirshý. «) Marcíalowy epi-
grammy 1829. III 15. 1836. IL 167. 1837. IL 142.
p') Nápisowé z básní lat. A. J. VVestonie 1832. II.

136. Chwála hudby, tamž III. 131. ;) Z antholo-
gie ecké. 1842, sir. 323.

Dominik Kinski/. Z Boethia. 1833, IR. 255.
S. Machorek. Pindaruw olympický wítzoslaw I.

1827, IIL 98.

Fr. Palacký. Z Platona: Fedros, aneb o kráse.
1828, L 107. IIL 111.

J. Pilnáek. Z anthologie ecké. 1829. III. 79.

F. Sušil. Z Ovidia: Daedalus 1833, L 71.

P.J. Safal-ik. Zlomky z .\ristofanesowvch Oblaku
1831, II. 138, III. 254. [Srow. téhož rozprawu o

Aristofanesowi a jeho Oblacích. 1830, 413.]

Fr. Sír. Okus pekladu ód Horacowých. 1843,
347. [Ostatní posud w rkp.]

Fr. Sohnj. Yirgiliowých Georgik zpw twrtv.
1840, str. 3.

Wácsl. Wl. Tomek. C. Corn. Tacita letopisíi od
úmrtí Divá Augusta, knihy prwní. 1842, 190.

K. Winaiickij. a) lyry idylly Bionowy. 1830,
255. bj Bohuslawa z Lobkowic , žalozpw atd.

1830. 407. c) Ody Horac. 1831, L 31. III. 249.

d) Virg. Aeneidy zpw I. 1836, 237. Zpw druhv,

1829, I. 107. IL 45. e) Wýpisy ze Strabona. 1839,

269. fJ Tacitowa Germania. 1840, str. 332. g)
Odyssey kniha prwní. Prostonárodní peklad. 1843,

483. //; Iliady I. zpw. 1843, 92.

S. D. (V. Žák?) Albia Tibulla elegie ti, 1827,

II. 58. Jiné ti 1832, II. 143.

g) echoslatc iSSi, V. 20: Antifon a Sokrates od

Jos. Npwotného.
hj . Wela. a) 1834: Marcíalowy nápisy, . 19,

52. bj 1836: 2. Panthia králowna Šušká, z Xeno-
font. o žiw. Cyr. — c) Anakreonowy ody 3 od F.

Srbíka, 1836 . 23-6. — dj Oda Hor. I. 23, od F.

Swobody. 1839, . 24. e) Cho z Oblakfi Arislof.

1839, .' 29. J.J. Selanka Moschowa, 45. Horac

k Neobulí , 79. 1841. AVybor myšlenek Cicerono-

wých od Pichlera, . 50. 1842 ." 27.

ij Ilronka. 1836 I. 1. Horacowých ód I. 3. od
Nosáka. I. 4. od llozncka. II. 3. od Ilrobon. —
1836 II. Hor. oda II. 2. od Hrobon; IIL 8. od Du-
reka. — 1836 111. 53. Horace kn. L list 18 od Ct.

Codiiusa. — 1837 I. 65-86. Facdon, aneb poslední

Sokratesowo o ncsmrledluosti duše rozmlauwání.
pel. z eck. K. Slúr.

k) Kirlii. 1834,259. ZabomvŠowálka, swobodn
z ec. pei. od Rožnayho. — 329 a 337. Theokri-
lowa selanka V. (Poceslnící ili z])wáci pastewní)
od AVlka. — 1835 píl. 72. Kwl z Honí. iliady

od téhož. ~ 1836 píl. 59, 77. Theokr. Selanka IV.

od téhož.

28*
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/; Paulnik. 1)^30 V. 43-63. Zlomky z preodní
Honí. lliady. od Stpniky.

ni) Pli)(íy. 1S36. Kozhod llektora s Andromache,
od í). .Štúrii.

M^ PiHitl mlíid. 1828 IV. Olázky a odpowédí ze

škol slaroliylosti.

o) Tatranka. 1832 11. Ke Cic. pro Arcliiášo.

y) Wvb. trtfi-aíeni. 1832, 361. DaTiiis a iMenalkas

(sídaiika).

D. HISTORIE,
a) Politická.

933. Uwedeni knílUé k wšeobecuým píbé-
hiun starýli i uowýi-li as. Díl I. Pibliowé
lidu židowskélio \ w Praa^ u sw. Kliinenla skrze

Jana Ad. Ilagen faktora, 177(5, 8.

934. MAX. ííliMKA Krátký wýtah wše-
obecné historie swéta. 1778 we Wídiii,

935. Píbhy baworské >vojny o poslaupnost

po smrti posledního wolence Max. Josefa , od

30 Pros. 1777 až do 13 Máje 1779 (znm.).
Prwní toliko arch wyšel , ostatek smrtí >vyda-

watele perušen (Kopilar).

936. Traktát neb sneseni o pokoj mezi J.

c. M. císaownaii . , Marií Terezii a J. kr. M.

králem Prušan elc. , slwrzeno >v Tšín 13

Máje 1779, >v Praze u Jos. Grebia sir. 40.

937. Otlona Steinbacha z Kranichsteina malá

kronika o markrabstwi morawském pro mládež

škol normálních ; w Praze u Jana Fr. z Schón-
feldu 1783, 8.

938. a) Krátký wýpis ptileté wojny židow-

ské a celé zkázy msta Jerusalema, dle židow-

ských bh spisowatele Jos. Flaviusa w eském
jazyku na swtlo wydaný od J08. PROKOP.A,
we Widni u Jos. z Baumeisteru 1786, 8. b)

Jiné wypsáni zkázy Jerusalemské od PAWLA
ŠRÁMKA, w rkp. u Pr. Palkowite (w. Tab.

Poe. IV. 27).

939. Kratiké historické wypsáni knížat a

král uherských, od nejdáwnjšícli až do pí-
tomných as, z hodnowrných hist. písem ui-
nné a w slowenském jazyku prací MICHALA
kSEMlAXA elc. wydané; w Prešp. u Fr. A.

Paczka 1786, str. 226 a rejstiik.

940. Wýtah listowniho dopisowání mezi ím-
ským císaským a TraMcauzským dworem. 8.

(1789?)
941. Hozmlauwání Josefa II s Matjem Kor-

wiiiem, 1790. 8.

942. Oprawdowý píbh o král. eské koru-
n, a ohširná zpráwa o ceremoniích pi koru-
nowání J. c. M. w (Jechách, s illuminirowaným
wyob-^azením této koruny. W Praze u J. F.

z Schónfeidu 1790, 8. listy 4.

- 943. Popsáni obyej pi korunowání král
eských, podlé naízení c. a kr. Karla IV, které

nyní dle dworského porueni pi korunowání
Leopolda II dne 1 Zái 1791 na wtšíui díle

pozorowány budau. Sepsány od .J. J. TAN-
DLEHA, w 8. s obrazem Leop.

944. Nowá kronika eská, w kteréž píbhy
obywateluw zem eské od poátku až do ny-

njších as wyprawuje KR. MART. l'KI-CEL
etc. , w Praze, 8. L díl 1791 sir. 452. II.

1792 str. 477. III. 1796 sir. 496. IV. dil

(o Husitské wojn) w rkp. Tetí díl jde až

do r. 1378.
T.nto eská kronika jest mnohem obšírnjší , d-

kladnjší, poádnjší a k tení utšenjší než nme-
cká léíiož Pelcia, ale ne celá.

945. ALŠE PARÍZKA a) O swobod a

rownosti mstské, jaká jest, a co z ní pochází

mezi Francauzy ; w Praze 1793, 8. b) Bibli-

cké wypsáni nynjších píbh^ w Praze 1814. 8.

946. M. W. KRAMERIUSA a) Peža-
lostné nowiny o nešfastném Ludwíkowi XVI,

králi franském, a o jeho kalowýma rukama od-

prawení. W Praze 1793, 4. b) Náležité wy-
psáni ukrutné smrti , kterauž Marie Antonia

králowna franc. podstaupiti nuisila. W Praze

1793, 4.

947. Z Jiího Papánka historie genlis slavi-

cae wýtah wydal J. FAXDLI (slowáckým dia-

lektem) 1793, 8.

948. .JANA RULÍKA a) Welmi užitená

historie o slowútném národu eském , w Praze

1793, 8. str. 80. 6) Kalendá historický, ob-

sahující krátké poznamenání wšech promn, pí-
bh , wálek , nejw. naízeni etc. jak w král.

eském, tak i na díle w jiných národech a ze-

mích zbhlých. Pt dílu s pídawkem k páté-

mu dílu. W Praze I. 1797 str. 276. II. 1798
str. 211. III. 1800 str. 259. IV. 1803 str.

208. V. 1806 str. 116 a rejstík 20 listu;

pidáwek 1810. Mže powažowán býti jakožto

pokraowání Kal. hist. Weleslawínowa , akoli

w cen menší.

949. Historie o Americe, ukazující, kterak

byla skrze Krist. Kolumbusa wynalezena. Sepsal

LAl). BARTOLOMEIDES, w Prešpurce u

Webra 1794, 8. str. 169.

950. .1. RAUTENKRAXCE, a) Slowo pra-

wé wšem národm ewropským; w Praze 1795.

b) List obráncm eským s dwma poznamená-

ními ; w Kutné Hoe 1808. v) Prowolání k

národu eskému, w Praze 1809, 8. d) Mo-
dlitby za požehnáni c. k. wojsku, s písní wo-
jenskau ; w Kutné Hoe 1809, 8.

951. Tma we dne jako w noci na rozumu

lidském w národu franc. uinná, po wšem
swt rozhlášená. Od FR. WAWÁKA, w
Praze 1796, 8. sir. 99.

952. Wrné pedstawení zbhu, který fran-

cauzské wyslanstwí s wywšeným trojbarewným

praporcem dne 13 Dubna 1798 we Widni sp-
sobilo ; od oitého swdka. 8. 1798.
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953. Prohlášení o sjednocení Šwejcaráw.

Od B. DLABACE. 1779.

954. Ciledliiost Mrného echa pi šfasln

opt pocalé wálce 1799, 8. 1 arch.

955. Wzhuzowání k eske'mu pluku, 1800.

95tí. Jest pokoj! W Praze 1801.

957. Historické' wypsání, kterak lwrtý díl

swta, Amerika, od Koiunibusa wynalezen byl.

W rozmlauwánich pedneseno od W. KRA-
MERIUSA; w Praze 1803, 8.

958. Notule , které od dwor rakauského,

ruského a francauzského pedloženy byly, 1805

u Fr. z Schónfeldu.

959. Kdo se prwé do koho dal, dfinili ra-

kauský ci francauzský? Z nm. od FRANT.
TOiVlSY, 1805.

960. Sebráni wšech akt o zmn trnu špa-

nielského. Oddlení I. (w Praze) 1808, 8.

str. 92. Oddlení II. w Germanii 1808, 8.

str. 60.

961. Wýtah listowniho dopisowání mezi Rjm-

ským a cis. francauzským dworem. 8. (w Praze

1808) str. 76.

962. Gundelfing^era Rozmlauwání rakauských

bojoM-nikíi, 1809.

963. Kronika nejnowjší a wrná poselkyn

starého a nowého národu eského, od F. Pabsta

(peložením J. HÝBLA) wydaná , 3 díly. W
Praze 1809—1812. Díl IV. (str. 268) u Jos.

Fetterlowé, 1827.

961. W asopisech: a) W Hlasateli «) Do-

bytí Mexika a Peru, 3. díl. ^) VVojna sw. na

východu, od W. NEJEDLÉHO, tamž. b) W
Dobroslawu: Mauani (Maurowé) >ve Spanielích,

od LEHKÉHO pel. (sw. 4.)

965. Udatnost slawného eskélio národu, po-

dlé wlaslenské historie horliwým obráncm e-
ským a wšem ostatním krajaniim pedstawená.

W Praze 1809, 8.

966. Dležitosti španielské, pel. TOM. KU-
BELKA. W Praze 1. díl 1811, 8.

967. Manifest .1. M. cis. rakauského, krále

uherského a eského 1813, w 4. u Ferd. z Sen-

feldu, 1 arch.

968. Wojenské naízení od 17 Záí 1813,

\T 4. 1 list. (Podepsán Karel kníže z Swar-

cenberku.)

969. TOMÁŠ FRYAJ. Další zpráwa o

pešfastných následcích u msta Lipska w Sasku.

Brno 1814, w 8.

970. Smlauvva pokoje a pátelslwí mezi J.

M. cis. rakauským a králem francauzským w Pa-

íži. Peložením PÁLKOWIE 1814.

971. Listy eskému krajanu o nynjších pí-

hodách psané od E. a od B. J. D(LABAE)
peložení. Pt dílk od r. 1814 do 1818 w
Praze, 8. I. dílek sir. 76, IV. 59, V. 80.

972. W. HANKY a) Rhiisa krátká histo-

rie slowenských národ, pelož. W Praze 1818,

12. b) Wypsání Rusie a jejího wojska w Praze

1815, 8, 1
'/jj

archu, c) Djiny eské w obra-

zich. Nawržené, w kámen psané a wydané od

Ant. Machka , djino- i žiwopisce w Praze.

S wyswtíujícím textem pro Cechy a Nmce.
Tlaené we VVídni u Adolfa Kunika, kameno-

pisce. Text od Wácsl. Hanky; w Praze u Widt-

manna etc. Obrazy we fol. podiauhlém , text

w 8. wlším. Swazek I. w 6 obraze, a textu

stran 12 eského a 12 nm. (Posud. Krok. III.

str. 153.) 1822. Swazek II. 1824. [Oznam,

w Pautniku 1826 II. 106. Rozm. LwoMské
1833 sir. 15.]

973. Wšeobecná kronika swta pro školy

zízená od W. KRAMERIUSA. W Praze

1820, 8.

974. J. ZIMMERMANNA, a) Pibhowé
králowstwí eského, zbhlí za panowání Ferdi-

nanda L yf Praze 8. I. díl 1820, str. 435,

n. díl 1821 str. 544, mimo obsah. b) Pi-

bhowé králowstwí eského za panowání Maxi-

miliana II. W Praze 1822, 8. str. 396.

975. Sláwowé praotcowé ech a bytedlná

sídla jejich, od J. M. KRÁLE. W Hradci Kr.

1825, 8. str. 60.

976. ONDEJ ŠOLTYS. Jádro historie

wšeobecné pro školní mládež i dosplý lid

obecný atd. Poprwé wydáno prací atd. W Preš-

porku písmem K. Snížka 1829, 8. sir. 342.

977. JAN KOLLAR. a) Rozprawy o jme-

nách, poátkách i starožitnostech národu slaw-

ského a jeho kmen. W Budíne univ. tisk. 1830

w 8. str. XH a 396. Dodatky w as. mus.

1830 sir. 463.

b) Sláwa bohyn a pwod jména Sláww
ili Slawjan , w listech k welectnému píteli

p. P. Jos. Šafaíkowi. S pidawky srownalost

indického a slawskélio žiwota, ei a bájeslowi

ukazujícími. W Pešti 1839 tiskem J. M. Tratt-

nera-Karolyiho, weh 8. sir. 362.

978. FR. PALACKÝ. Pehled sauasný

nejwyšších dstojníkw a auedníkw zemských

i dworských w král. eském od nejstarších asu

až do nynjška. Nákladem eské Matice, . II.

fol. 5 arch , w Praze u rytíe z Schónfeldu

1832. (Pos. as. mus. 1832, 478, od Wi-
naického.)

979. FR. J. SMETANA. Obraz starého

swta, t. j. Wšeobecná politická historie prwni-

ho wku, od poátku spolenosti lidské až ku

pádu západní íše ímské; w Praze 1834 are.

tisk. 8. str. XVI a 240.

980. P. J. ŠAFAÍK. Slowanské staro-

žitnosti; oddíl djepisný. W Praze 1837 u
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Spurného, pomocí tes. Museum; wel. 8. str. VI

a 1005. Pel. do nm., ruší., polšl.

i)81. FR. KUBO\N'l('. Siimmowni kronika

slawnýli králiiw uherských, pro dílky. >\ Banské

Bysliici 1838, 8. sir. 28.

'982. A. W. SEMBEH.A. Wpád Mongohi

do Morawy, se slarší historii Mongolu, jich

powahopisem a popsáním llostýna , w dobu

šeslislyleté pamálky oswobozeni Morawy od

Mongolu, se 3 obrazy; w Holomauci u A. Škar-

nicla, 1841, wel. 8. sir. IV a 103. (Posud.

Kwély 1842, 7.) Wydání II. lamže sir. IV

a 76.

983. Pauslewnik Pelr, aneb: Prwni kíi/.ow-

niká >válka (1096—1099). W Praze 1841 u

J. Spurného.

984. W. AVLAD. TOMEK, a) Králky vše-

obecný djepis , s pedniiuwau P. .1. Šafáííka

;

w Praze 1842, 12, str. 263. Malé Encyklo-

pedie nauk í". I.

h) Dje zem eské s 3 mapkami ; w Praze

1843 str. 339. Malé Encykl. . II.

c) Dje mocnáistwí rakauskélio ; w Pr. 1845
str. 338. Malé Encykl. nauk dil V.

985. J. IVLVLY. Prostonárodní djepis eské
zem; w Praze u Jar. Pospíšila. Kniha I. 12.

str. 44. Kniha II. str. 94. Kn. III. str. 95.

Kn. IV. 1845 sir. 68. Kn. V. str. 91. Kn. VI.

str. 48. Kn. VII. str. 49 mimo obsah. (Pos.

Kwty 1844 str. 272.)

986. Starší djepis a nejnowjší lileraturná

ohnowa národu ilyrského. Sepsal hrab Janko
Dt-ft^koicif-, pel. Dr. EJKA. W Praze 1845
u .1. Pospíšila. 8. str. 72. (Pos. Wtela 1845
sir. 4.)

987. J. J. EZNÍEK. PUnvba Borezin-

ská. podlé rriuic. \V' Praze u. An. Špinkowé.

988. Krátké poznamenání tch píin, které

nejjasnjšího kuríiršla baworského pohnuly ty (sic)

hoejší rakauské ddiné zem k posezení wzíti.

b. r. Ms. u hr. Milrowskélio in .Miscell. num. 123.

989. 1». NEUMANN. Struný djepis eský
s krátkým pehledem zempisu eského a mo-
ravského, pro mládež a pstauny. W Praze u

.1. Posp. 1846, 12. str. 107.

990. WÁrSL. KR0LMU8. Kronika všech
povodni, suchých a mokrých, aurodných i ne-
anrodných let uld. v král. eském, od píchodu
našich prudduw . . až do letošní povodn. W
Praze 1815. 8. str. 253 a obsah.

991. JOS. ÍÍALI.A.SE aj Jádro moraw-
skch píbhúw, rkp. b) Míscellanea ad histo-
riam patriae (Moraviae) (esky), rkp.

992. TOM. KlinEI.KV «; Pamlno.«<ti v as
panováni slav. císaovny Marie Terezie a teh-
dejší sedmiletá válka, h) Panování Josefa II.

všecky promny a válka turecká; léž pano-

wání Leopolda II s poátkem franc. vojny, c)

pamtní djové 301eté války, 2 díly. rf) Fran-

cauzská válka se vzhledem na naši vlast. 4
díly. Wše v rkp.

993. \y asopisech, a) )l> Wid. Lislrcli : Pihu-
hové v Evrop, w Asii, Africe, Americe a Au-
strálii ndáli. 1815—6. lUiry pod ímským pano-
váním (píli. Hanka 1814). O povaze národu e-
ského nkterá pipomenutí z historie eské (.1^

Paiiek) 1813. echové w 19tém vku.
hj ]V Cechoslatrn: Skrovní píbhové n pamt-

nosti z vlastenské a cizí historie. Zrcadlo udat-
nosti od l'alrlkij. Poinadaování Slovanu v Uliích
od K»** pel. od llaiikij. 1822. 8—9.)

c) ir llo-^maniloslecli : «) F. Klicperij Olgo. G.

13. AVyvrácení Sasríintu D 3. ,'}) J. M. Ludirika
Isahella. li 8. ;•) Cahiše: Poheb Karla V. /{ 34.

Historické drobniistky li 76. d) Autk Francauzíj

z Rus ^ 3.

d) W Piileli mládeže: Djepis eský IV. 92.

e) Miis. Cas. lSí27 : Plavci u Dalimila . jaký to

národ? od Dohrovsk. II. 123. — Dobytí Prahy
skrze Ji. z Podbrad I. 1448, od F. ^Palackého.
III. 37. Domácí rozbroje a války w Cechách po
dobytí Prahy r. 1448, od téhož. IV. 9. —Pehled,
rozliných národu na zemi

,
podlé jich úvodu

II. 121"

182S: Wypsání o dobytí Konstantinopole (1453)
skrze Turky. 1. 81 od Palackého.

1829: O národech uherských, zwlášt o Slowa-
nech. IV. II. od Palackého.

183U: O národech polských, od Palackého. I. 69.—
1831 : 284. Putky msfaníi v Budjovskýcli s pány

Rosenberskými. — O pánu Závišovi z Rosenberka,
okus historický. III. 102. Pomcka k |)oznání ádíiw
zemských král. eského v 2hé polovici XIII sto-

letí. IV. 359. O nejstarších djinách a djopisích
národuv asiatských, podlé J. Klaprotha. II. 169 IV.

435. Sbrky ze starožitnosti eskoslovanské, od
Palackého. —

1832 : 257. O rozlinosti národuv, zvlášt w
Evro|) a v Asii, od Palackého. ^— I. 70. O slawu
Bnlharíiw, od Josefovie. — též 1830. II. 157.

1S33: 371. Hrdinské podniknutí Maxim. II. vvc

špan. zemi. — 412. O Bojech, nejstarším národu
w C. zemi, od Palackého. — 402. ernohorci z

Bulí^arina, od Hanky. —
183i : 191. Krátký spis o porážce a zajetí Max.

voleného krále |)olského, arcik. rakan^ského. — 67.

Historické z|)rávy o lidnatosti zem eské od Pa-
lackého. — 305. O velikém sthování se narodil

z Asie <lo Europy [)odié Klaprotha od Palác. — 325.
l'opis jmen šlechty eské i moravské. I. 1415, od
téhož. — 23. .Myšlénky o starobylosti Slovan w
Evrop, od Safaíka.

183.'i : O národech kmene skytickébo. 20; kmene
lilevského, 292. Pehled národních jmen vjazyku
Slovanském, od Safaíka. — Boj F"rid. Barbarosy
s Milánskými. 141. Kleopatra 358. od Smetany. —
O válkách Karla ^^elikého se Slovany, zvlášt s

Cechy, od Pal;ick('ho. 316. —
1837: O zemi jmenované Bójky, od Šafa. 23.

—

O jménu Slovan, o<l ('elakovského. 53. — Drob-
níislky, od Slámy. 220. —

1S38: O krále Jana esk. djích zahraniných,
od Tondia. str. 288.

183!): Hncnlové od Wasilevie, str. 475 a str.

45. Bojkowé od téhož. sir. 30.

18V2 : O báji krvavého snmu Wilemovského,
za Wácsl. IV. od Palack., str. 345. — AVýjíndty z
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dj ruskomojGíolsIíých, dle Ilaminora z Piirgstillu,

od" A. Šcmbery. 615, též 184:^. 143. 179.

1843 : Pražané za .lindriclia Koriitanskélio, od
Tomka. 375. Wýjiinky z kroniky M. W ii\M'iii(e z

Bezowé, z lat. picl. Tomek. 512. 1844. 209. —
J8i5: Piíspvvky k djcpi.su zemé eské od J.

Karla Rqjka. 55. O Slowanech w Dolních Hakau-
sí(;li od Sembery. 163. 335. O postupu národnosti

Srlnnv hižickýcli, od Fr. Dauchy. 426.

f) ech. 1832. 23. Píiwod a jméno Bojvv, Mo-
ravvanw a Cccliiivv, od Franty.

fl) cchoshtw. 1830. I. III. O Slowanech z Ka-
ramziníi, od Tomíka. — II. O stravv, odwii, oby-

dlí a nábožcnstwí národuw rakauských od W. Pe-

likána. — O hi-torikowé! (Piililz), od Tomíka. —
1831. VII. Obraz iidatnosli eské, od Sembery. —
Déjc|)isné wyswtlení k rodokmenu Pemyslowcii
podlé Diezenhofra, od Pelikána. Piitka niezi Cechy
a Morawany w XV stol. z rkp. od .). ze Swabenowa.
— VIII. eská wýsada 1372 w kláštee Geras ne-

daleko Rohu. IX. Hallerowé (Conv. Lex. Stutig.

1817. IV. 497.) posud neproniíšení a wýtení národ-

ním krojem a eí, od Amerlinga.

h) eská Wcela. lS3i. Chronologický pehled
wšech dležitjších událostí r. 1829 a 1830. — O
nowé dob slowanské od Kuchaského. 371.

—

Poslaupnost nejwyšších spráwcuw sewero-ameri-
kanských obcí o poátek toho saustátí. —

1835 : Klesání turecké íše. Mahomet II. Pehled
událostí r. 1831 a 1832. —

1836: Pehled panujících knížat ewropejských.

218. — Wýitky Karlu IV inné. Histor. obrazy. 314.

18i5: Zasnaubení Mar. Theresie, . 16. List ze

71elé wálky, pel. Daucha, str. 19.

1838: Kíž wykupitele, . 1. Píbhy za žiwa
pochowaného, . 9. — Bitwa u Láwy, . 23. Bitwa
u Arbely, . 38. — Timoska, falešný princ, . 44. —

1839: Poslaupnost biskup a papež ímských,
c. 18. atd.

18il : O nejwyšším biskupu starozákonním (z wy-
])sání Jerusalema od Welesl.) . 71. — Píkladowé
íiorliwého wlaslenectwí w as wálky, od P. 0. . 3

atd. Z jakého rodu pocházeli whlasní mužowé, .
8. Pamtihodná píina obrácení se Žid na kesan-
stwí na ostmw Krét, (z ISorin. hist. cír.) . 22.

Nešastná náhoda, . 38. (A-ský.) — Wolení mini-

stra, od eháka, . 46. — Nešastní cestowatelé, .
48. — Podiwný osud Španiel, dwete, . 51. (J.

Pibík) — Nešastná rodina, . 54. (ehák) —
1842: Praha zproštná Prusw, . 6. (dle arch.

Náchod.) Waršawský liospital, . 20. Poslední Zri-

nowé, . 36. (B. Kulda) - AVeliké zwony (Krátký)

. 47. — Anglický missioná w Abbissinii, . 47.

1843: Bitwa u Thermopyle, str. 6. (P. O.) — Ab-
dolonimus zahradník králem w Sidonu. (z Wel. put.

Sw.) str. 15. Djepis eský (rozmluwy) 1843. str. 327.

ij Jindy a Nyní. 1831 : II. 93. Francauzi w Praze
r. 1742.

1833: II. 110. Krátké wypsání djw Dubrow-
nických, od Malého. — 150. Obraz naší zem ped
asy rajskými.

k) Krok 1833: O poátku zem eské atd (z

Pelclowy kroniky.)

/; Krok Presl. 1831: II. 59. Pabrek historický

od Ant. Jungmanna. — 228. O samožonkách, od

Síra. — 448 a 485. O Slowanech dle Karamzina

od Hanky.
1833—35. III. 43. Slowané germánští, od Síra.

— 82. Krátká zpráwa o králowstwí iMarokanském.

m) Ktrély. 1831. Wýtah z krou. ruské Karamzi-

nowy Tnpeui udlaný a Jos. Orlcským peložený

140 ald. — Prohešek proii Slowanm (w Konvers.

slow.) 200. — Morlaši, od Krátkého. 257.

1835: O srbské nár. |)oesii. 439.

1830: Drobnstky a z Karamzina, od J. S. P.

102.

1837: Rod pánúw Roseubcr.ských od Procházky.

44. — Zahynutí welikého krále Oltakara, od AV.

Tomka. 141.

1838: Jindich Korytanský od téhož. 37. — Zna-
menité pokroky íše turecké, od Fiiípka. 181. — O
kralowání w Cechách Jana Lucemburského, od
Tomka. 198. — Tatai w jižním Rusku, od Pro-
cházky. 229.

1840: Ostatky Jana Lucemburského, od Z. 118.

1841: Wpády Tatar do Morawy a Rakauska w
r. 1241, od B. Nebeského. 25. — Tatai w Aupici
1. 1241, od Myslimíra. 34.

18i3: Napoleonowi poboníkowé, . 4.

1845: O eských štítech, str. 307. Autok na
skalní twrz Akuleho 1844, . 99.

n) Pítel mládez.e 1826— 1 835. Djepis eský,
od Zieglera. — 1829. Známost národw. 14. —
1827. Amerika nalezena I. 49. atd.

o) Rozl. Pražské. 1826. Mocnáowé rakauští a

králowé jcrusalemští. 82. — 1828. Poslaupnost tur.

sultanuw. 7. — 1833. Prwní kížowá wálka. 66.

—

O píchodu Slowanw do nynjších sídel, 100.

])) Samo. 1832. Samo, od Franty.

q) Sicélozor. 1834—5. Pehled husitské wálky.
Korunowací esk. králw. — Korytanského wéwody
pijímání wlády.

r) Wlaslimil. 1840. Panorama wku našeho, pe-
hled pamtihodných událostí atd. od^ Tomíka. —
Slowo o cizojazyném pojmenowání Cech, od F.

Dauchy. 250. -— Zlomky z dj španlských. IV.

112 atd. — Zlomky z událostí wku stedního od

Smetany. II. 228 aíd.

b) Cesfij a ícypsání zemi.

994. Cesta z Mozkwy do Cíny, klerauž s ru-

ským wyslancem Isbradem skrze krajiny Ustiku,

Taursko a mogolskau Tatarii šastn wykonai

Jií z Drahowa , ech a rytí wznešený, 1. P.

1693. Po cskii z lat. wyložena a wydaná od

J. RULÍKA. W^ Praze 1800, 8. str. 79.

995. VVÁCSL. KRAMERIUSA a) Jana

Sinita, kapitána anglického, prawdiwé píhody

po cestách , kteréž m ykonal w tyech dílech

swta, pi emž se také jako summowní Avy-

psání rozliných krajin , národu , nábožcnstwí,

obyej atd. nalézá, po esku wyložené. W Pr.

1798, 8. str. 88.

b) {?v\\m dil Indie.) Historické wypsáni we-
likého niogolskélio cisastwi w druhém dilu

swta Asii, pi emž se rozliní národowé, nira-

wowé , obyejowé , zwyklosli
,

práwa a nábo-

žcnstwí jejich, jakož i jiné mnohé pamti hodné

wci pripominaji. W Praze 1803, 8. str. 192.

c) Druhý dil Indie, to jest. Historické wy-
psání mnohých králowslwi a krajin, jenž na

druhém indickém poloostrow w Asii leži , pi
emž se takc rozliní národowé, powahy, mra-

wowé , obyejowé , zwyklosti
,
práwa , wálení

ádowé a náboženslwí jejich atd. pipomínají,
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prací a nákladem Kramerinsowým. W Praze 1804,

8. sir. 192.

d) Cesfa do Araliie a do zem swale. jiiioU

Pnlcsliny . >v kteréž se wšecka misla swalá,

obywalelé, jejich powahy , mrawové, obyejo-

wé, rádowe' a náboženslwi, jako/, i jiné mnohé

pamti hodné >vci wedlé uloženého poádku

vypisuji. Nyiii poprwé wydané práci a nákla-

dem Krám.; w Pra/.e 1804, 8. sir. 200.

99tí. Zpráwa i» páléin dílu swln , Au.stralie na-

zwiiném. na roledniiu moi mezi Asií a Amcrikau

ležícím, nalézá se \v Krameriusowe knize;: Pítel

lidu ald.

997. Zpsoby, mrawy a minni Cínu a Ko-

cinrinfi , s podolkntilím zemského ízeni a ná-

boženství jejich: nákladem Krameriusowých d-
dic: w Praze 1810, 8. sir. 230.

999. Bertholda, ,\nglicana znamenitého, pi-

ho<ly popodiwné, >v 8.

999. W. II. KKA.MERIUSA a) Sbírka

esl po moi. pro obecný lid. 2 díly ; w Praze

1812, 8. h) Obšírné vypsání oslrowa sw.

Heleny; w Praze 1815, 8.

1000. M. J. //Mr6an. Cesta Slowáka ku bra-

trm slawenským na Moraw a w Cechách,

(1839); w Pešti u Trattnera-Karolyho 1841,

tr. 112, 8. (Pos. Kwf. now. 1842 str. 6.)

100 I. J. Kollar. Cestopis, obsahující cestu do

horní Itálie a odtud pes Tyrolsko a Baworsko,

se zwláštním ohledem na slawjanské žiwly, r.

1811 konanau a sepsanau etc. S wyobraze-

nimi a pílohami , též i se slowníkem sla jan-

ských umelcw wšech kmenw od nejstarších

íasúw k nynjšímu vku, s krátkým životo-

pisem a udáním znamenitjších, zvvlášte národ-

ních wýlwar. W Pešti 1843 u Trattnera-

Karolyho, sir. 363, wel. 8.

1002. Žwejkal. Popsání trojích cest w Ev-
rop, Asii a Africe w r. 1818— 1833 od ald.

pautnika, mistra zlatnického a mšana Pražské-

ho. W Praze nákl. Anny Spinkowé 1843.

1003. Hora Sinai. Obrazy cestopisné od AI.

Duniasa a A. Daiizatsa, Ii díly; w Praze 1842,

nákladem M. Neureutra , tiskem K. Jeábkové.

12. sir. 178, 164, 132.

1004. Ben. Prawosl. Cerwenák. Zrcadlo Slo-

venska; w Pešti 1844 u Trattnera-Karolyho,

v 8. sir. 140.

1005. K. \y. Zap. Zrcadlo života na vý-
chodní liwrop. Sv. I. 1843: Obrazy, po-
vsti a anckdoly z národního a spoleného ži-

vota : z pvodních zidcl v eštinu pevedl
atd. \V i'raze tiskem J. Posp. vel. 12. si. VIII

a 171. (Por. Kvt. nov. 1843 sir. 14.)
Sv. II. 1843 .str. 176 s mapkau, u Calve.

Sw. lil. 1844, u Calve, 8. .sir. 23.') s hu-
dební pilohau: Cesty a procházky po Ilalické

zenu. (Úwaha as. mus. 1844, 137.)

1006. Wil. Dusati Latiibl. Pohled na Bosnu,

cíli krátká cesta do oné krajiny, vykonaná v
r. 1839—40 od jednoho krajana. Z ilyrského

jazyka pel. (s mapau). W Praze 184.') u J.

Pospíšila, str. 135 a 8. (Posud. Kvty 1845
str. 44.)

1007. Putování do sv. zem, totiž z Witln
do Koustantinopole, do Brusy, Bairulu, Joppen,

Jerusalema, k Jordánu a JIrtvému moi, do Na-

zarela, Damašku, Balbeku a na Líbán, do Ale-

xandrie, Kaira, po panšti k erv. moi a zpátky

pes iMelitu , Sicílii, Neapoli, ím ald. od Idy

Pfeiferové, rozené Reyerové. Peložil .JAN
ŠT. KEEK, kaplan v Písené. W Hradci

Král. 1846 nákl. Pospíš., str. 362 v 8.

1008. AV asopisech a) W Hlasateli n) Podivné
|>rího(ly clyr ruských |)Iavcu na pustém oslrové
Spiclicrku. 0(1 Jana ^jedlého 1. 183. fi) Ce>la dc
Spicberku od IVové zem. H. 3. j) O híiniada
lích IV. 613. i)) Hlavní povaha a vypsání prv-
ních Amerikán. III. 280.

b) W fíozmatiiloslech n) Nco o vlaské^ zemi,

J 58. od J. Hýbla. Kostel sv. Petra w Híin C
54. /?) Hrza pustiny. M 71. od Ludvíka. ;) Wy-
nalezení ostrova etc. od Galaše J 23. t)) Sedm
div svta B 69.

c) W Pil. Mlád. Krátký zempis, J. Javornický
H. 93. V. 48.

d) Mus. Cas. 1827. Zlomky z popsání cesty do
ezná 1. 1826 vykonané od W. Sedláka. II. 91.

IIL 120.

1S29: Uené sbírky z ciziny, dle Ilumbolta. III.

99. a 1830 IV. 170.

1830: >Výroní trh Cukecký v Oslrovném. I.

57. — O AVolhaích, dle ang\. Walshe. H. 157.

1833: Cesta z Kopidlna na chlum AAelíš. od F.

A. AVacka, sir. 381.

183S: Cesta na Tatry. Z pols. od K. Zapa. str.

24. Jeni^ej.ská jjubernic od A. Marka. str. 210.

1839: Objevení Ameriky v X stol. dle rusk. J.

W. Podlipský. str. 169. — Cesta do Lužic, od L.

Štúra. sir. 462.

18il: Cesta po halirké a uherské Rusi. Sd-
lená v listech, od J. F. H. sir. 183. 303. 423. též

1812, str. 42. 1843. 12.

]8i2: Povstání a nynj.ší stav svobodného státu

Texasu, od Jak. Malého, str. 62. Cestování Mi-
chala Kollcra v evropejském Hušku a Sibirii , str.

133. 259, též 1843. 259.- ernohorci. Popis Ism.

Sreznev>k»''lio v listech k \\. Hankovi, sir. 283.

}S'i3: Wýjiiiuek z cesty od Tater k Severnímu
moi. 0(1 . J. Wocla. str. 540.

]8'i5: Z deniiíka vlastence cestujícího we Swej-
carích (od Beka), sir. 85.

j Ccliusíatr. 1830. Cesta K. Hilsenberka z Wídn
na .Madaífaskar, s priiw odiní Cechem, od Waka,
Hl. —^ Cikáni, z Pii.škina, od Toniíka. V. 8. —

f) Veskfí iVicla. i83'l. Listy z Dalmácie od E.

Gricr d(; Ronce. 3. - Píhody d\yau bratr ald. 5S.

183t: Procházky po jižných Cechách, od Slámy
a Palackého (doplnk). —^ AVýjiniek z listu psa-

ného z Petroliradii od 10 ervence.
iS3r,: Pntowání knížete Piikler Muiákowa na

Atlii.ské polioií, od Hansjrir<ra. sir. 68. — Dopi.s

echa A. W . z Mediolanu. 279. — Wýlah z cesto-

pisu ni.Nkaii i.ší. 28.'^.

1837: Slastí a strasti rcsliijícího echa (Karlovy

Wary. Liberec. Fridland. Luiicko.J od Tyla.
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1S38: VVýmésky z popisu Isaka Welda, od Fr,

Silliana, 6. 31. — A^ýnímky z mólio dcnníka. J.

Pil)ík, . 33— 45. — Nocích na paiišli. Z Rengcra
od .1. G. K. . 41. — Obrazy z Ulach, . 49. —Z
Mericho, od téhož, c. 50.

1S39: Cesta do Marseille a íma, . 24. — K
Senarii do Arábie ald. 43. — Na ostrovv Madagas-
kar, c. 54. — Na horu sw. Bernhardskan, . 62— 81.

1840: ernohorci, od Tomíka, str. 40. Zpráwy
o knížetstwí srbském, od Wácsl. D. Bíistcwského,
str. 198. — Polští Židé, od Jachima, sir. 283. —
Sbírky Bedr. K. z Watrichu o Slowanskn, sir. 314.

— ZpOMunky na Genewu. Z denníku Francauze K.

Duranda, str. 398.

1841: Jesso, Tatarská úžina atd. . 3— 10, od

Štpánka. Masopustní wýlct (procházka) . 16.

Zlomek ceslopisní, . 27. Putowání do Emans, .
31. ^Výjezd z Bcranna do Rokycan, . 40. ^Ne-

šEastní cestowatcié, c. 48. Pauí do sewerních Cech
c. 74—89.

1842: Nástiny ze Sibirie, . 2—75. — O.'itrow

Martiniqiie a 0"íif'«'''up
i
. 64. Tristan Akunha,

. 79. — eka Ganges , . 80. Wýlet do kraje,

L 94.

1843: Néco o Boleslawsku.^od Dundra, str. 11.

AVýlah z cestopisu ryt. A. z C. peložil a rozmno-
žil F. G. str. 363.

1845: Cesta w hoení krajiny horwatské. Wýtah
z listu Slánka Vraza k paní Drag. St. rozené

Kr-tevvé. 2. — Z Morawy , str. 63. — Pátelské
dopisy z cesty na Snžku (r. 1844.), od F. Tomsy,
str. 82.

1846: Turecké swatby (W. Bambas). Obrazy ze

žiwota Rusíníiw, od p. Zapowé, Masopust w Paíži
od Gablera. Kyjewští studenti, z Gogola.

g) Jindy a nyni 1833. Slowáci w Uhích. 1.^62.

— Vineta, Amsterdam slowanský. 102. — O er-
nohorcích od A. Marka. 110. Pní Morlachw od
téhož. 133.— Ukrutnost národu tureckého za pe-
dešlých století k Slowanm, od Wetešníka. 142.

—

Nco o Walachii. 150. — Cechfiw powslné jméno
w Ewrop, od Wiesnera atd. 167. — Zpwawost
Slowan w Dalmácii, od Zapa II. 55. - Slowané
w Carohrad, od F. Š. 59. — Bendowé, misti hu-
dební, od Bakory atd. 77.

h) llronka. 1836. Den w Benátkách od Zipsera.

II. 67. — 1837. O Oltárn (wrchu) od S. Hoje,
I. 61.

i) Krok PresL 1835. Cesta na Elbruc. nejwyšší
horu Kawkaskau, od Sw. Presla. III. 61.

k) Kwély. 1834. Ruské osady wojenské (z Re-
nouardowy cesty po Rusku). 54. — Z denníku Po-
láka w Itálii cestujícího (1825). 81. — Cesta na
Pecku ze Lhoty (1833). 148. Tanec ruský. 166. —
Popsání cesty wykonané Uhrami do 13lohradu
(1833). 248. — Obrazy Srbska, od Kampclíka. 281.

289. — Listy z Brasilie. 295. 316. — 1830—31,
od Fr. Bernhausa, rodilého echa z Brandeysa —
Weyroní trh w Salon, mst Dalmatskéni (z Wah-
lenowa) od Filípka. 298. — Zem eská (fantasie),

od Patrky. 350. — Dopisy z Halie, od J. Pospí-
šila (Rozm. Lw. 1835. 95.) 391. — Dobrodrnžstwí
cestujících ^od J. Erbena atd. 433.

1835: Cerkasowé pod ocliranau ruské wlády.

179. — Terst (od r. 1835) srw. píl. jakž máme
psáti jména místní.) 37. — Z denníku ccstowníka

(Praha r. 1730) 94. — Procházky po Cechách
(úwod. Hora Kutná atd.) od Tyla. 193. — Wýroní
paut na Loret u Wlašima, od Zapa. 235.

1837: Rusowé na Balkánu (z denníku rusk. d-
lostclce.) 79.

1838: Zponiínky na cestu pes KrkonoSe od K.

Anloiiiowie. z Rozm. L\\o\\. na r. 1838) pel. J.

W. Po.ilipský. 6.3.

1839: Obrazy z cesty Slowana od hor Karpat-

ských k Sewernímu moi. od J. E. ^VoceIa. 3.

1840: Swdectwí cizozemce o wlasli eské, z

franc. od Dauchy. Now. 37. — O cest p. Fialky

po Slowansku zpráwa a posudek. 61. — Wýlet z

Prahy, od Iliirbana. 94. — Cesta na Sinai, od J.

Procházky. 105. — Cesia p. Jilka po plnoní Ew-
rop a do Austrálie od A. Scndiery. 197-220. —
Wýlet o prázdninách, od Buriana. 390.

1841: Cesta po horním Styrsku a Rakausích, od
M. Fialky. 13. — List p. Ilawla. echa, poslaný

ze sewerní Ameriky. Od Fr. Riesra. 20. — Cesty

po slowenských krajích, od E. Ilaufa. 27. Cesto-
pisné zlomky od M. J. Iliirbana. 42. 50. — Zeni-
pisno-slatistický obraz krajin ilyrských od .M. Fialky.

44.

1843: Obrazy cestopisné od Worbesa. . 1. —
Zponu'nky na Wolgu, Poleší a Litwu. . 6. — Po-
lice (Zlomek cestopisný) od A. Kopidlanského . 19.

1844: Dopisy a popisy zimního ceslowalele, od

J. W. Benátského, . 18—55. — Dopisy z Asie .
47— 58. — Wýjimky z listíi Sfáwnickho akademika,
. 47—87. — Do Hory a teba dál. . 71. — Z den-
níku eského cesfowatele. . 100. — Milešowka,

od .1. D. L. . 112. — Th. Koího zemznalská wý-
prawa do Asie, Afriky elc. od K. L. . 115. — N-
kolik list z denníku cestujícího, podal Wil. Dušan
L— 1. . 129.

1845: Wýlet do Uher, od Fialky . 1. 9. 15. —
Wýlet do Pštiny od J. Winklera, . 7. — Wýlet do

Pardubic, . 119. — Pardubice, od Fialky . 108.

Polabí, od téhož, . 119. Zpomínka na Kauim, od

R. . 132. Z Kopidlna do Zlntic. zlomek cestopisný

od Fr. AI. Wacka, . 134. Z Daubrawic do Nim-
burka, . 136. — Drobnstky cestopisné z prázdnin,

r. 1845 od W. Dušana, . 141. Z Marie Celi do

Štýrského Hradce a do Rakaus, od M. F. . 23.

Z list cestujícího do Wídn, od Dr. M. K. . 36.

Z Prahy k Suniaw a nazpt , od J. K. Zbraslaw-

ského, . 46.

1846: O Karlin . 2. od K. Wíta H. — Obrazy
z cesty ze Sfáwnice do Holomauce od A. M. Ilonla

. 9. Projíždka po Zakawském kr.nji. z rusk. . 24. —
AVýlet zHamburka do AUlandu , . 78. — Z Krá-

lowé Hradce na niorawské hranice , od Fr. Hajniše,

. 119. Zlomek cestujícího po sewerních Cechách

od S-dy, . 121.

1) Patilník. 1826. Helvecie saská, již projel J.

Ludwík (r. 1824.) IV. 51.

m) Pílel mlád. 1831. Pamtní listowé aneb zprá-

wy o našich wlastcncích w obojí Indii a jiných zá-

moských krajinách. II-IV.1832. I-IV.1833. IH. 47.

n) liozl. Pídí. 1826. Znamenitý ohlas bor Krko-

nošw. 79. O Ruších. 174. — Jízda w Petrohrad.

194. — O Mainotech. 205. — Poslední král srbský

(Lazar) 219. — Bezarabie. 354. — Diwné jezero

w Ruších. 426. — 1828. Zlonikv z listw z Prahy
od S-k-a. 73. a wýpis jeho po Cechách a po Mo-
raw na cest. 84. — 1833. Dopis Ruskem cestu-

jícího Turnowana (Frant. Marka) z Odessy 15.

Bezna 1833 ald. 58.

o) Sirloior. 1834 a 1835. Tatranka. 1832. IL

Oswícení w Turcích.

j)) ]V/aslimil. 1840. Obrazy Persie, sebrané od
J. Tomíka. I. 28. IIL — Pomnnky o Cechách z

denníku cestujícího cizince od B. Píchla. I. 75. 134.

[18.11. II. 78J. Cesia bar. Iliiffela po Asii a Nowém
Holandu od J. Tomíka. I. 223. — Ismaila Gibral-
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lara rcsta z Alex.nndrie do Londjnn. od lóhož. H. 236.

\>\psiiní !Vo\>. Zelíiiidii dle Somiu('ro\> ii iilinan. od

Tonii("k;i. II. Iš. 1(13. Zlomky oSihirii /. riisk. Mitrlin-

ski-lio. |il. \. H;ii)síTÍr<r. IM. 203. SiuiiiKi. dli- L. Keld-

niiiiiii. \\. '2y2. - CvTunUorci od Wiik;t Sli-riiiiowic,

pel. Toiníek. III. 99. 2,32. IV. \4. — Si.ilif :i olxliod

se sirHii. Zlomek z dtniiíkii ci-sliijíciho Kraiuaiize.

IV. 1-17.

ISil: Ccrwená Rik<. oslopisnó ohra/y a zpo-

míiiky od K. Zapa. 1. . II. 49. — Srbsko. Wýjimk
ze íspisii: Voyaije en Orient 1833. z Iráne, de La-
marlina. pel. Dr. ejka. I. 46. 166. — Obrazv

Eirypla od J. Tomíka. II. 9. 117. 195. — Urení
Rnska w ohledu na Asii od L. ŠUíra ást prwní.

I. 99. 217. é. II. 1842. 134. 223. —
1Hk2: Obrazy eeslopisné Lornb. Benátské, od P.

Choeboianška. 35. 215. — Scéna z Kavvkasu od K.

Slorcha. 52. —
f) Mistopisná.

1009. Slolelni památka welikclio moru 1680,

klcrauž slawný majrjsilral 17bO na swalém poli

slawn obnowii. str. 22 (w Praze).

1010. Pamti msta Wselina od r. 1732 —
1777. Rkp. Wlil. století w 8. (Boek.)

1011. Prwiii zlatý a stíbrný obraz msta Krá-

lowé Hradce nad Labem, t. j. típytici se památky

starobyinými píiliodami, od založeni msta, wšlipcni

zde wíry Krislow, kostel, oltáíil, klášteru atd.

až do bludu llusitske'lio elc. , od KK. de Paula

.SWEXDY. W Hradci Král. 1799, písmem

Alžbty Tybely, str. 162 mimo rejstík. Druhý

železný obraz etc. od bludu Husitského až do

wku sedmnácte'ho , w 5 rozdílech. I. rozdíl

(od 1419 do 1500) ib. 1800, 8. str. 254.

II. od r. 1500—1540 ib. 1802 sir. 265. HI.

od r. 1541— 1576 ib. 1803 str. 258. IV.

od r. 1577— 1595 ib. 1804, str. 253. V. od

r. 1596—1618 ib. 1804, str. 232 mimo rej-

stíky. Tetí mdný obraz, rozdíl I. od roku

1619—1636 ib. 1807 str. 280. Rozdíl II. od

r. 1637— 1664 ib. 1808 str. 272. Rozdíl III.

od 1665— 1680 ib. písmem Frant. Pospí.šila

1811, 8. str. 160. Rozd. IV. od 1681— 1705
ib. 1812 sir. 162 mimo rejst. elc, a ctwrtý

hlinný obraz , t. j. od promny králoNvshví

fcesk. a ztenení msta pewnosli oliraženho w
bhu wku 18. sloletí. Rozd. I. od 1706—1734
ib. 1813 sir. 183. Rozd. II. od 1734— 1762
ib. 1814 str. 210. Rozd. III. od 1762— 1780
ib. 1814, 8. sir. 208. Rozd. IV. od 1781—
1790 ib. 1817, 8. str. 104, rejst. Wšecko
dílo skonal roku 1818 s patnáctým dílcem.

Jsíiu lo uýliorné sbírky pro biidaurího historio-
rafa. Roku wiak 1814 24. Srpna slieelv píede-
ilé exfi-ipláre, a ludy již njní celé dílo weimi
ídko k dostání.

1012. IlUI-ÍK .lAX a) Památky kláštera

Sedleckého. Na Horách Kutnách 1807. 8. b)

Žiwot sw. Gotharda. Památky m. Brodu esk.
W Praze 180S.

1013. Letopisowé Krupinšti, t, j. ; Wypsání

pibhli w s>v(»b. a král. mst Krupín od

staroi)ylýcli a.^u až do \I\. století zbhlých atd.,

prací a nákladem 0.\1)K. BKA.VATOUISA.
\> Prešpurku jtísmem Šim. P. Webra 1810. 8.

sir. 99.

1014. Pamti Plzeské od WO.JT. .SK-

DLÁKA. W Plzni 1821. 8. (Zawírá n-
které písn píležitostné.)

1015. Kronika Mlado-Boleslawská od píští

Cechu do zeni eské až do nynjších asQ
pomocí rukopisu i jiných spisu a pamti jjodlé

let prowedená s nkterými na místech svvých

poznamenáními
,

práci KliA\T. NOWOT-
XÉHO z Luze etc. W Praze 8. wl. u Jo-

sefy Felerlowé z Wild. 1822, str. 308. Kniha

wéci i slohem znamenitá.

1016. Krátké wypsání ohn w kr. horním

mst Kulné Hoe dne 9 Máje 1823 ald. W
Hradci Král. 8. sir. 23.

1017. Kronika o Beraun od J.Seidla. Rkp.

>v 31 US.

1018. Jos. Galfaše a) Památky msta Hranic.

b) Památky o pustých rytíských hradech. Rkp.

1019. Pamti Gelšawské a Maraíiské ku pro-

spchu pohoelcw Gelšawských. W Pešti pí-

smem Trallnera - Karolyho 1830. 8. str. 147.

s obrazem.

1020. F. A. WACEK. a) llislorie farní

školy Kopidlenské. W Praze are. lisk. 1831.

8. si. 51. — 6^ Místopis n historie mslyse
Jabloného nad Orlikau ald., w Praze a Hradci

KráL u Posp. 1831. 8. si. 128.

1021. KR. J. SLÁMA. Slowo útchy
poslané Prachalíanum po nešfaslném ohni, jenž

\v jejich msl 13 Dubna 1832 za hodinu 137

domu w popel obrátil. W Praze are. tisk. 1832
8. st. 24. b) Obraz minulosti slarožitn. msta
Prachatic. W Praze 1838 u Posp. 8. si. 177

a rejstík.

1022. Obraz utrpení ili powzbuzení ku po-
moci ncšrastiiým Blatenaníím , od Petra Arn.

UEITÍXí;14A a .los. HAYERA. W Písku

u .los. Fellerle 1835. 8. [Wypisuje ohe 1834
w íjnu , kterým tém celá Blatná >v popel

lehla.
1

1023. \V. SEDL.irEK. Wž Plzeská

bleskem slráwená (5 Února 1835. >v Praze. 8.

síran 7.

1024. K. W. ZAI». Popsání kr. hlawního

msta Prahy pro cizince i domácí. W Praze

are. lisk. u W. Špinky 1835. >vel. 18. st. 360

s rytinami. | Pispl k tomu Amerling. Pos. w
Mus. as. 1835, 113.] b) Pomnnky na Prahu.

W Praze 1845, s obrázky a plánem msta,

st. 40 w 4. podlaidilém.

1025. .JOíS. .SEiMBERA. Pehled msta
Prahy z Petína. Obétowáno J. O. p. Rud. kiiíž.
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Kinskémn, Fol. 4 listy s wýklady w eskem i

nm. jazyku, w Praze 1833. [Pos. Jindy a Nyní

1833 II. 102.] b) Historie pánu z Bozkowa
a liradu Bozkowa w loraw, od W Šembery.

W Brné 1836 u R. Rolirera. wel. 8. st. 150.

1026. Dr. M. ŠTEMBERA. Místopis

msta Rakowníka. W Praze 1838. 12. st. X
a 110. Peložil a rukopisem nalezeným roz-

množil.

1027. W. W. TOMEK, a) Kniha Starého

msta Pražského od r. 1310. (jas. 3Ias. 1844.

566. —
b) Dje Pražské w krátkém nástinu. W

Praze 1845 u J. Posp. w 12. st. 55.

1028. K. MENŠIN GER. Struné popsáni

hlawniho chrámu, ostatních kostel a kaplí w
Milane, s rytinkau. W Milán 1845, u K.

Retliga.

1029. AL. W. ŠEMBERA. Wysoké Meyto,

král. wnné msto w Cechách. S obrazy. W
Holom. 1845 u A. Skaruicla. 8. st. 140. [Pos.

Kwty 1845 st. 28. — as. mus. 1845. 128

od Wocela.].

1030. FR. JELÍNEK. Historie msta Lito-

myšle. W Litom. 1838 tiskem Tureckowých

ddic. 8. st. 304.

1031. Popsání nkterých památností w krá-

lowském hl. mst Brn. 1839 u. F. Gastla.

8. st. 12 s obrázkem.

1032. Hrad Hora Hwzdná (Sternberg) jinak

Strmelice w Kaurimsku, od S. W. Krolinusa.

W Praze 1844 u K. Fetterle. 8. st. 23.

1033. Pamtnosti B. abanské, ku stoletni

památce tamjšiho starého ew. chrámu sepsal

LUDW. HAAN. W Budíne 1845 lil. kr. wše-

uilišt. 8. wel. st. 38.

1034. W. KROLMUS. Kronika cíli djepis

visech powodní etc. W Praze 1846 u Karla

Fetterla, st. 260 w 8.

1035. DEVVOTY JOS. FR. a) Popsáni

(založení zwláštní pobožnosti a žiwota swatosli)

býwalé eiiole cistercienské Sedleckého kláštera

etc. W Praze u Jos. Fetterle z Wildenbrunu

1824. 8. b) Wyobrazení a popsání chrámu

Swatobarborského nad potokem Pachem jinak

Wrchlicí w král. swob. horním mst Hoe
Kutné. W Praze, Sclioll. 1828.

1036. W asopisech a) WRozinanilostech: Zwláštní

sliiwnost w Tebechowicích od AVendeiíiia Duška

J 3.

b) W Cechosimrn: chrám Betlémský, Jcícrka,

Tetín od Zirnmerinanna.

c) Mus. as. 1828. Píjemné okolí Slaroboleslaw-

ské od J. Hoice. I. 63. — TopogralicUá morálka

(žert) od li. Winaického. II. 124.

1829: Historie starowékého kostela w Draliora-

zích, od Wacka. III. 104. ^ Ústaw Pražský pro

lidi na rozum pomatené. IV. 109.

1830: Historie statku Stiwae, od F. A. AVaoka.

III. 298. — O pojinenowání osud esko-slowanských

III. .300. ~ Dtim pro nedužiwé na Karlowé w Praze

III. :VZ4.

1831: Píitky nišfanii BiHljowských s pány Ro-
senberskýnii w XV století. III. 284. — Smíšené

zpráwy liistorirké o IVáchodn, od J. Ludwíka 1834.

I. 80 a 1836. II. 14.5.

i'S'.:i,5: Poniticky k topografii kraje Budjowskélio
od F. Palackého. II. 211.

i83<): Dáwní práwa a rozepe Nowého a.Starého

mést Pražských. III. 299. Historie statku Lobkowic-
kého od F. Falack. IH. 288.

1838 : Wýjimek z historie hradíi eských str.

535 a 1839. sir. G4.

1841: Píbhy msta a panstwí Dínského od
W. Tomka. str. 142.

184.5 : O jménu a položení msta Vinety, jinak
Juinina, Julína, Jomsbnrkn, s mapkau, od P. J. Ša-
aíka. 3. — Spalné kausky nkterých úedník
Pražských za krále Wácsl. IV od W. Tomka. 76. —
eská a nmecká národnost w Praze až do zaátku
15 stol. od Tomka. as. mus. 1845. 213. Wýpisky
z archivu Chrudimského, od A. Rybiky Skute-
ského. 357.

d) Ccts. pro kat. dttch. 1828. Obnowené zízení
lístawu pro chudé w Praze. I. 153. — Ustaw pro

wlastenské umlce. — Slawné swcení školy Dol-
nobežanské. — 1834. Slawnost rží w Oloniuckém
arcíbiskupstwí. — 1836. Popsání krásného oltáe w
zámecké kaplí w Kunžwartu. II. 369.

e) eská Wcefa. 1834. Wýjimky z pamtní knihy

Sobslawské (1587) sdlené od Kamenického. 268.

— Praha r. 1500 (z Lobkowice) od AVinaického.

42. — Poátek msta Nikolaewa. 294.

JS35: Místní morálka.
1836: Pitárna w Tcpiici (obr.) 9. — Wídeii (obr.)

261. Praha. 293. — Brno. 383.

1837: Kostel sw. Basília w .Moskw, 185. —
Praha r. 1837. Swtlo a stín ze žiwota spoleen-
ského, od Tyla. 242.

1838: Welehrad. . 4. — Melita. . 8. (z cesto-

pisu barona Augustina) — Peking, . 11. — Wel-
wary od Dundra . 22. Rakowník . 26. Krupina.

. 40. — Slaný . 47. Jestábí . 49. od téhož.

1839: P. St. wýsady . 6. Friedland . 10. Pa-
mátností w Americe, . 13. — Paížské katakombv,
. 79.

1840: Rychenburk aneb Radyn, od Dundra. str.

83. Krakowec, od téhož. str. 162. — Boží woda w
Boleslawsku od F. Košatcckého. str. 270. též o sob
ku prospchu dítek. Stokholm. 323.

1841: Opatowíce . 35. — Kuntická hora od

Dundra. . 45. —^ Jeskyn we Virginií . 60. J.

(SI. T.) Lisabonská wodiirna . 64. (K.) — Trosky,

od Dundra. . 75. Longo Sardo, Osada korsíkanských

zbojníkii. . 85.

1842: Wrný obraz Píbrami od P. Ondráka. . 1.

1843: Radyn, brad w Chrudimšt od J. Dundra
str. 111.^— Kolikrát chrám Jcrusaiemský po nawrá-
cení se Židu z Babylonu byl zlanpen. str. 122. —
Granada, str. 255. — Cyrilka w Podiwíu a na

AVelehrad. str. 339.

1845: Listy z Pardubic od. Píchla, str. 247. —
Kronika Pražských powodní od Tonka. . 27. —
>Výs;Hly msla Prachatic od Dundra (1845?) —
Z píbhu ol)ce Pražské r. 1618 — 1620 od Tomka,
. 102. — Jos. Chmel o Rak. déjepiseclwí, od h.

Storcha. . 30. — >> álené scény na Bosenském
pomezí, od J. rmlaufa. . 70. — Z nejstarší histo-

rie crnohorcíi dle C. Roberta od Kaliny, . 99.

1846. Sediská swalba, obrazy z okolí Domažlic-
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ki'hn; dopisv i. Frantiikowýcli lii/.ní od B. Nírii-

fo>vé. — Bukonirkv knij a Híikonice.

f) Jinilij n ntjiti. 1829. Piini.íliiík woráfiw u Rau-
giiwii Mil Moraw 1. 65. llliihoká II. '^. Táltor. ,5. —

Pí-ilaw S\vai()|ilrskv. 9. -;- Cií.slaw. 13. Zatec

17. — Kulila hora. H.í. — U.slaw |>ro »\v\i w Praze

41. — Slarv lirinl Cheiiskv. 61. — Bii<ljowice.

81.

1S30: Spád wody u Aiiersharhn I. 5. — Památ-
ník Petra Wei. 37. — Kiiinhurk. 57. — Kláiier

Žeiiw.-ký II. 3. — Ilayda -19. — Weliké auilabí

w Terstu. 57. — Kaple sw. Ant. we Wlice. 69.

— Školv w Chebu 77. — Bude. hrad. 89.

;.S3/:" Pre.spurk 21. — Zátokíi Terslská. 81. _
Paniáluík pokoje na Františkowé hoe u Brna. 93.

—

1833: Praha r. 1484. H. 112.

(j) llroniui. 1836. Nitra od Kuznianyho. — 1837.
Lipra. od Chnlaupky.

h) Kn/. Fejerpnl. 1836. Zámek Lykawa, od Ludw.
Polugjnje de Ead.

i) Air/i/. 1834. Založení Pereslawi dle Kiiíu.icwa,

od Bakory. 33. — Ilelfenštýn na Moraw od
Michla. 44.'— Zwíkowec od Toin.sy. 238. — Ska-
lice, od Mazura a Kobií.ška. 368. ~ léi Pe.^iti a Bu-
dína, od (íodry? Sfáwnícc od Plaka? — Trnawy
od Granáka?

1836: Petrohrad, z lešení Alexandrowa slaupu.

368.

1837: Staré píbhy níesta Hradce nad Labem
od Tomka. 78. — Brno. Olštýn w Polsku, od Zapa.
142. — Moskwa w Praze u Lexy, od Wrfátka. 61.

1S3S: Twrz Trenín, od J. Procházky 150. —
Londýn od téhož. 183.

1Si2: Moskwa ped Petrem wel. od T. í. 13.

—

Zpomnní na Kutnaii horu od Tyla. . 26.

—

Praha w XIV stol. od Slowankv. . 39. — Uherské
Hradišt, . 68. Smyrna, . 104. Aehák.

18i3\ Slaupno. od A. Kopidlanského. str. 159.

18i'4: Brzdéz . 155.
Í9'/."): Pardubice . 108. Obrazy z okolí Domaž-

lického od Boženy iVmcowé. . 143 atd.

18^6: O Karlin od K. AVíla H. Dobýwání Be-
raiina od Prusu.

k) Faulnik. 1827. Památník wítézstwí blíž Chlumu
(obr.). VI. 94. — Památník uzaweného nuru na
Františkowé blíž Brna jiostawený (obr.). VII.

1) Pílet mlád. 1827. Historická zpráwa o národ-
ních škídách wíibec, a o farní škole Kopifllenské

zwlá.št. od Wacka. L — 1831. 26. II. 70. — 18.32.

Historický popis nowého stawení triviální .školy

Sl;iu()enské a jejího wyswécení 1831, od .Šttiny.

m) lln-J. Fr. 1826. W Kiwoklát ohe 404. —
Národní miieum 290. — 1832. -Založení Wilny. 8.

1833. Dabborka. 90.

n) Sirloior. 1834. Brandeyský zámek, 117. —
Karlowé NVary. 270. — Karlw Týn 112. — Kokoín
378. — Milohrádek w cis. zahrad w Praze. 261.
Jestábí. 211. PernSleyn. 301. — Pešt. 196. —
Pomník rn.sk. wojska u" Chlumu. 97. — Pražská
cis. zahrnda. 2GI. — Chrám sw. Wíla, 281. —
Ti-ynsky chrám, 133. — Trenínský hrad 170. —
Trosky 312. Wže Josefská w Krumlow. 149. —
Wíde. 210.

183'): Benátky. Berlín. Blohrad srbský. Budi.šín
w Lužici^ Ihiiíad, w Sedmihradsku. Králowcc w
Pru.-ích. Teplice atd.

n) H.í. tryifií. 1831. Pražské konscrwalorium
hudby 119. — 18.32. Sad.-ká .škola. 127. — Postu-
pice w Kauimsku od Zapa. 252.

f>)
Wlatlimil. 1841. Carohrad, dle Feldmanna od

Pawiasa. II. 1.50.

S I a t i s I i c k é z p r :i w y.

1037. Miis. Vas. 1827. Siaw lidnatosti králowslwí
eského I. 1826. od F. Palackého. I. 110. též 1834.

I. 67. — 1840. Pohled na poetní pomry ncjrer-

manských národíi w pruském státu, sir. 27 1. od
Purkyné. — Nkteré zpráwy statistické o .Moraw »

Slezsku, str. 375, od A. .Šcndierv.

C. Wela. 1838: Poznamenání nimsk.císafiw. . 6.

Poznani, na mysli pomalených, . 10. Obywatclstwo
mést ruských, . 12. Poet obywalel nejwtších
10 státu. . 13. — Lidnatost w Algim. . 15. —
Pehled wystawení prmyslných wýrobk. . 17.

Poznám, znamenitých osob. . 22. — Statistika ty
španielských provincií, . 23. Pehled ewrop. slátfk.

. 28. Wýška^ nejwyšších stawení. . 30. Staw ke-
sfanstwa w Cíne. . 32. — Pestupkowé we í<'ian-

canzích a vv Anglianech, . 37. Lidnatost ewropej-
ských stálil, . 39. Ke statistice klášteru, . 40.

Í8't0: Pehled panowníku. str. 2. — Chronolo-
gický pehled bitew od nar. Krista až na na.še asy.
str. 7. Statistika slepých. 407. od J. Píbíka.

18'l2: Lidnatost spojených Obcí Amerických . 11.

Lidnatost ínské íše. . 13. — Statistika nejzna-

menitjších náboženstwí . 27. — Kolik obywalel
na jeden asopis, . 54. — Nco k statistice Lvvowa
, Í03. (ehák).

ís'i3: Zpráwa o lidnalosli ruské zem. sir. 62.

18'ló: Oprawa poítu str. 145.

d) Rodopisy.

1038. W asopisech n) Wid. IJsl. 1816. Genea-
log'ické poznamenání domu Hakauského, Ruského,
Tureckého a Baworského. (Porownej žiwotopisy
zde doleji.)

h) . Wela. Pánu Klcnowských a j. erby. 1846.

. 15.

e) Ziwofo- a osobopisy.

1039. MART. LAITKA. Wypsání iiwola

wýborn uícncho a sIawnc'ho muže Gollliarda

Dobšinskélio a Lewoského nkdy rektora (w.

Tah. Poez. H. 76 okolo 1774?)
1040. W. M. KIIAMERIU.S. a) Kniha

•Tosefowa , sepsaná od jislclio spalriijiciho 18lé

století, dilein stalé wci, dílem proroctwí. Na

zpfisob biblí. W Praze u Roscnmiillerských d-
dic 1784. 8. sir. 68. Jest z nm.

b) Laudonfiw žiwot a jeho hrdinští cinowé

s istým jeho wyobrazenim
,

pel. w Praze

1789.' 8.

r) K.šafl aneb poslední wúie J. c. M. .losefa

II. w (iomácini ja/.ykii wylozený. 8. 1790.

dj Wyp.sání smrti M. A. králowny francauz-

ské. W Praze 1793. 8.

1041. Pamtný shuip, který nejjasn. a nej-

mocnjšímu knížeti a p. .loscfowi II. sw. Nm.
Biše císai, uherské, eské elc. krajin králi . . .

pi dni .los. wyzdwihli jeho wasné smrti pa-

málku smutn sob pipomiiiajicí wrní pod-

daní 1790, od Paw. Šrámka vv rkp. 8. st. 34.

(Zdá se, ze we werš.; w. Tab. Poe. IV. 28.)

1042. Modlitba .losefa II. za swj lid. W
Praze 1 790. 8. Poslední slowa .los. II. 1 790. 8.
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1043. KARLA THAINIA. a; Popsání žiwota

Josefa II slavvné panili. Pel. w Praze 1790.

8. b) Truchlící pirozenost, když Rakaus ozdo-

ba a nadje, Alžbta dobrotiwá zesnula. Pe-
ložené z nm. prof. Wencela.

1044. Wnec pocty na wcnau památku

zemelému Gedeonowi pánu z Laudonu, král.

polnímu maršalkowi , sebraný od jeho ctitele

A-l-ra od W. KRAMERIUSA. W Praze 1 790.

1045. Žiwot Martina Lutera od ONDEJE
PLACHÉHO. W Bysliici 1791. 8. str. 40.

1046. J. RULÍKA. a) Žiwot Ludwika XVI,

krále francauzského, s obrázkem jeho, a co za

panowání jeho se w zemi francauzské zbhlo,

podlé nmeckého wydání sepsaný. W Praze

1793. 8,

b) Wnec pocty ku poctiwosti w. p. Jos.

Kosleleckého , faráe >v Aunticíeh , od téhož,

1799.

c) Náležitá zpráwa o slawném pohebním

pruwodu
,

pi kterémž tlo J. Sw. oslaweného

papeže Pia VI pi swém z Walencie piwezení

u brány del Popolo pijato a do Watikánu ctc.

peneseno bylo. Pak o slawnosti, kterauž držel

Pius VII elc. 1802, w Praze u Fr. Jeábka.

d) Pia VI ímského papeže cesta z íma do

Widn, msta hlawního w Rakausích, b odtud

potom skrze Bawory a Tyroly do Benátek etc
,

w kteréž se také krátké wypsání jeho ziwota

s nkterými pípadnostmi asu toho nalézá, pel.

W Praze 1803. 8. str. 79.

e) Náležité wypsání hrob králowských a

knížecích w kostele Pražském sw. Wíta s pi-

loženým pohebním prwodem Marie Amalie

owdowlé wéwodowé Parmazanské a arciknžny

rakauské. 1804. 8. str. 25.

f) Hislor. wypsání rodu pánw Krušinw ze

Šwamb. 1806. 8. w Praze.

g) Galerie aneb wyobrazenosl nejslowiítnj-

ších osob zem eské spolu s wypsáním dle-
žitých, zwláštních pamtních wcí

,
jenž se za

as starobylých , tak i pozdnjších zbhly.

Sebraná z kroniká eských a wyhotowená w
nm. jazyku Jos. Šiílnera ; w eský peložil J.

Rulík, w Praze, 8. L a II. díl 1804. III. díl

1806. IV. 1809. V. 1810.? Obsah dílu I.:

Pojití Slowan. Libuše. Wlasta. Bohowé slo-

wanští. Hostíwít. Drahomíra. Betislaw. Pimda
zámek. Kosmas. II. Klášter Sedlecký. Pemysl

Ottakar. Záwiš z Rosenberka. Král Wácslaw.

Jaroslaw Šternberk. Alžbta králowna. Jenštein

arcib. Twrz Karlštein. III. Hus. Jeroným. Žižka.

Prokop. Jií Rokycana. IV. Jií Popel z Lob-

kowic. Daliborka wž. Anna králowna. Sixt

z Otlersdorfu. Prichta (bílá paní z Jind. Hradce).

Wilím i Rosenb. Hájek z Liboan. W. Wrat.

z Mitrowic. Boh. z Lobkowic. V. Slawala.

Harant. Wojt. z Waldšteina. Jií Plachý, Turnýr

w Cechách. Galaš. Ant. Fr. ze Sporku. Židé

w Cechách.

1047. MAYER WÁCSL. .JOS. Padesáti-

letý rychtáský auad. W Praze 1793. 8. —
Padesátileté konání etc. W Praze 1795. 8.

(Boek) jednoli?

1048. Padesátiletá památka za píinau wrné
od WÁCL. RAYTOLAR.A we whí Nebuši-

cich konaného rychtáského auadu od Boh.

Dlabae, 1793. 4. str. 16. Porownej zpw na

W. Roylalara 1793 num. 179.

1049. Obraz Františka II w lapidárním písm
z nm. Charakterzge etc. od J. RALTEX-
KRANX'E. 1798. 4. 1 arch.

1050. Hankcnsteina lapidární epigrafy na

arciwéwodu Karla , esky a latinsky. Wíde
1802. 4.

1051. Žiwot Mahometw, od J. HÝBLA.
W Praze 1804.

1052. Maur. Augusta hrab. Beowského pa-

mátné píhody, na wtším díle od nho samého

sepsané, we wýtah pak uwedené a peložené

od SAM. ERNAXSKÉHO. W Prešp. 1808.

8. str. 184.

1053. Kratiký žiwot knížete z Salm-Salm,

arcibisk. Pražského. W Praze 1810. 8.

1054. W. R. KRAMERIUSA. a) Mord,

žiwot . . toho generála. W Praze. 8. 1813

(z nm.), str. 36. b) Nap. Bon. co byl, a co

jest nyní (z nm.), w Praze 1814. 8.

1055. L. D. Kartuš, laupežnický wdce a

wrah. 8. 1819.

1056. Djepis ze žiwobytí papeže Pia VII,

sepsaný od TOM. KUBELKY. W Praze

1823." 8. str. 23.

1057. Žiwot a smrt Jeho Dstojnosti pana

Aleše Paízka , cis. kr. editele hiawní wzorní

školy w Praze, od J. ŠTPÁNKA. 8. 1823.

1058. Krátké biografie moraw. biskupw, od

GALAŠE. Rkp.

1059. F. B. TOMSA. Popsání žiwola ukrutné

wražedlnice Margarily Geše, w Praze w eské

exped. (cens. 2 Záí 1831) a do nm. pel.

a wytištno w Znojm u HoíTmanna (1. Listop.

1832. Br.) —
1060. Krátká zpráwa o žiwotu a blahoíin-

ném psobení AI. Klára etc , dokt. fil. a prof.

elc. W Praze u synu B. Iláze 1834. 8. str. 40,

od Winolta nm. pak pel.

1061. Historie pán z Boskowic a hradu

Bozkowa etc. od A. SEMBERY. W Brn
1836 u R. Rohrera. 8. sir. 150.

1062. J. Glace Žiwotopis D. 31. Lutera, od

M. DURGALY, pel. z nm. W Trnaw
1840? str. VI a 41 w 8.

1063. Žiwotopis wel. p. Ant. Hanikýe, ná-
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božného rnkladatele isltnvii dédictwí sw. Jana

Nep. \v Praze, od W. A. Pohana elc. W Praze

1841, arcib. lisk. 8. sir. 75. [Sepsal J. I»0-

HOKLV, kaplan w Turnow.
101) i. SlaTvnost k« poct 50roenilio uitel-

ského aiiadowáni wýhorn ueného muže pana

Jana Waienika, školy Senieké ew. uíitele drie-

na. W Prešp. 1841, 3 archy.

1065. Jan Hus z Husince. VV Lipsku 1846.

16. str. 71.

1066. Poádek iiwota knžského. Památka

po J. Exc. nejdustoj. P. Františkowi de Paula

Pišlékowi , Lwowském arcibiskupu , ro/.enein

Cechu. Z lalinského. W Praze 1846, are. imp.

str. 30 w 8. Peložil .IA\ KKBEC, i pidal

nekrolog dust. puwodce jeho.

1067. ir asopisech, a) W Hlásal. Ziwot Dan.

7. >\ cleslawína.

b) W J{():,in(iniloslech: «.) Od Wojtha Kranie-

riusa: Kosmas L. 54. Fraiiliši'k kroniká .M. 3.

Beneš z M eilmile N. 3. Arno.šl arcib. O 32. [!)

Od Fr. Wewerkv: Jan F"lor. ilammerschmid P. 19.

Od (Jallaše: Kcjkli Zylo R 37.

c) \\'e Wid. Listech, nj wojenských: Alexandr
Mncikow, .Miranda. .lií ernv. Karel arciw. rak.

od Zieirlera. Mar.ial Blyrhcr. (1813 a 14). i\apo-

leoiia paiif zKoiitainehleaii (1815j.,>y Iených. Ziwot
Fr. i'fli la. Ihnek Krasirký. (1815). yj Powstných:
Živvol wraha Jana Massona.

d) ]V Dobiushnru. n) Ziwoty uených Cechu.
AVác.ilaw Piactl z Elbingu. (s\v. 1.) — Vikt. Kornel

ze Wšehrd. (s\v. 2.) — Hrab Wiléin Slawala.

(sw. 3.) — Rafael Mišowský (Sobhrd) z Selmziny.

(s\v. 4.) — Tom. J. Pšina z Cechorodu (sw. 5.)

— Mikuláš ernobýl (sw. 6.) Wácl. Budowec z

Budowa (sw. 8.) — Fortunat Duricb (sw. 8.J Fr.

M. Pelcel. (sw. 9.) Wše^ od J. L. Zie^rhra. íIJ Pa-
mtní listowé uených Cechíi, Morawan a Slezák
z obojí Indie etc. od B. J. Dlabae. (w sw. 7-12.)

;) Osol) udalenstwíni neb jinak znamenitých : Princ

Iwan, oíl M. Krále. (sw. 1.) — Jaroši. Sterid)erg

od Zieíiiera (sw. 1.) .Matwejew. J. Tma. (sw. 2.)

— Zpráwa o Wilémowi .Slawatowi a Jar. Boitowi
z .Marlinic. (I)woje pojedu, sw. 3.) — Obraz rakau-
skjch reku. (sw. 12.)

e) \y Cichosltiiru: Ziwot J. Dytricha , Puch-
niayera, Pahzka (1«2'1. 18. 21. 25) od Zimmer-
inana ; císae Josela , dle Fedra od Krále 1821:
Pamtní lislow z Indie, od li. J. Dlabae.

f) \V Mi/uioru. Albrecht hrab \Naldstein. Sixl

z Ollersd. F'r. Šwenda.
fj) \y Milini: ZieírI. Pemysl Oltakar II.

h) W l'!iitli mládeíi'-. (i. Pestalocy (od Patrky),
o J. Berkowi (od Windiše.)

i) Ciis. iinis. 1828. Ziwot Bonavenlnry Pilra, od
llawelky. II. 49. — Adam Rodowský z Ilustian,
od Wacka. IV. 89.

IS'2'J: Žíwol J. A. Komenského, od Palackého.
UI. 19. 113.

1S31: Jan IV. Sedláek z llarkenfeldu, od llawelky.
II. 181. -- O pánu Záwišowi z Rosenberka, od F.
Palackého. 1. 55. — Jan N. Padaus, od Ludwíka.
II. 1H9.

]h:í3: Ikázky éesk. slowníka encyklopedického.
316.

I
Ziwot B. Balbina.)

í,V.'Jl: 1'oztianienání spis J. F. Hammerschmida,
od BulTera. II. 201. — Popis 452 jmen šlechty
eíké a morawské r. 1415, od F. Palackého. 325. —

1S33: .lan Šendiera z Bozkowic od A. .Šembery.

1.79. — ŽiwotF. R.Sl|)niky od nho samélio. 174.

1S36: Žiwot J. NV. Sedláka od Ji. Marka. I.

58. Jan Kolda starší a mladší, páni na Nácluidsku
(1437-1456). II. 145. od J. M. Ludwíka. - Maria

Antonia (d\>a |)0zfistatky ze spisii jejích.) II. 158.

1837: Hrab Leopold Berchtold. Iloward západ-
íiích Slowaníi od ¥. Kam|ielíka. 442. — A. 1'uškin,

z Poiewého pel. A. Ilans<;irsr. 460. — Pawel Židek
WC zpráw o knize Muczkowského. 227. — Rodinné
mince a medalie domu Rosenberského. 452.

1830 : ^^nec na hrob hrabti Jiasp. z Sternb.

(báse) 338. — Pe rodopisná w Cechách r. 1546.

wedená. od Palackého. 399.

18'4l): Hrob Karla z Zerotína a krypta Zerotinská

w Brandevse. str. 182. -
í'S'4/: Žiwot Jakoba Thomsona, od F. Dauchv.

str. 274.

íí.942 : O ruském knížeti Rostislawowi, otci krá-

lowny Kunhuty. 23. od Palack. — Zorian Doluha
Chodakdwský od K. Zapa. 234.

18't3: Zpráwy o nkterých o.sobách z jednoty

bratrské (mezi 1542—1551.) od Celakowsk. 191.

Í.S44!: Ziwot M. Jana Paska z Wratii, od Tomka. 17.

18i5: Zpráwa o dom doktora Fansta w ^owéuí
m. Praž. od Tondva. 70. — Adam Junoša z Rosz-
cziszewa, od Jacliima. 286.

k) as. pru kal. duch. 1828. Kratiká zpráwa o

žiwotu Lwa XII. II. 308. — 1836. Na památku W.
Sedláka, žalozpw od Smetany. I. 157. — INekro-

lo<r p. Jos. Filcbaura, prcmonstráta, od AVeinholla.

—

/; ech. 1832. T. Bulírarin, od Storcha.

lit) techoslair. 1831. Milutinowi VIL — Pupaew
od Tomíka. VIII. Proroctwí Wernyhorowo (z pol.

denníka : AMastenec).

n) eská Wiela. 1834. J. U. rytí ze Šwabenowa,
od A. Šembery III. Slawíkuw památník ald.

1837: Mazeppa. .sir. 21.^
1838: Tomáš Pšina z Cechorodu . 7. — Simon

Lomnický, . 11.^— Aleš Parízek, . 22. (spisy

jeho). Aloys Jos. Srenk z Nocinku. . 34. (D. M. E.

Slurm.) — Harant z Polžic. . 36. — Paganini

str. 229. — Jos. A. Seydel, od Pibíka. . 42. Jan

Hus sir. 235. Krásná Ráchel, . 14. — Lacerier. . 18.

1830: Dimitri. . 16. — Teoian Popowic. .17.—
Kníže Kantemír. . 22. — Karel kníže Swarcenberk.
. 28. Lonionosow. . 40. — Deržawín. . 42. —
^owikow. . 46. W. Wralislaw z Mitrowic. . 61.

Karamzin a Dimitrijew. . 65. — Ciiemnicer. . 76.

Krylow. . 84. Beliram Labrador, . 89. AVizín. .
90. Valentin Haug. .96. Kapnisl. . 102. (íriboje-

dow. .105. — Bratr Paleek, . 19. Smrt Gustava
Adolfa, . 65.

18il): >\zlekIosl nepátel (k biogr. J. Zižky.) od
Jos. Hidka. str. 32. — Oger Dán, od J. ÍL str.

191. — 1'nu'stní zemských poziistatkii krále Jana
eského, str. 203. — Michal Cervantes, od A. e-
háka, str. 346. Mehmed Ali. str. 371. — Jlozart w
Berlín, str. 38.3.

1841 : Napoleon a Haydn. . 32. Smrt marsala
Neye. . 41. Ziwot FVanl. Raimana, od J. Pelikána,

, 57. — Jií Welby, |)austenník w Londýn, od
J. D. . 86. — Tomáš More, od Reliáka. . 11.

Nowý rodilý básník, od V. Dauchy. . 20. Hradní

lbagnet, od Pibíka. 23. Zbožné piznání bás-

níka, . 64. od V. Dauchy. Hrobka krále Jana w
Kastelu. 1841. . 89. od Pibíka dle Lenze a

Uewera.
18'á2: (lallerie znamenílýcji osob našich asíiw:

Karel Marrxlietli. . 2. Jan (5aplowi. . 8. — An-
tomarchí. . 12. Gerlruda Alžbta Mara. . 18. IIo-

race Vernet. . 22. Rapier. . 26. Bellini. . 30.
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Lord ,CIeve. . 34. Liltrow. i. 38. Tranow.ský. .
42. ernohorský, . 46. Cis. Frant. :i jeho uitel,

. 48, 0(1 A. Keliáka. i*risnic. . 51. Baronka ze
Slael-Holsteina. . 56. Berjrlor. . 62. Anber. .
67. Alex. Lzoina. . 75. Alex. Burnes. c. 96. Leo-
nidas. . 90. Berger.

Í.S44: Adalaide D. od Sk. . 11. — Jos. Lampa,
od Zapa. . 32. Missionár Kleni. ílanimcr, od Dau-
chy. . 46. Patrní dopisowé patrných osob. i. 49.

Bernadotte. . 59. Slavvní tur. renegati z slow. kmene
ze Sakinského, od Nosáka. . 61. Process Laca-
stowé. . 63.

Í6'45: Sigmund z Jelení, od ,1. Kaliny, str. 143.

Petr ukrutný, z Alex. Dumasa pel. Jos. Jahnel. .
75. — Bramati Dwarkanal Tagor, od K. St. . 75.

— Wrchník Cegolowský. . 19. Napoleon a in-

valid, . 95. Bedich Welký a Kalif Mahdy. c. 97. —
Bedich z Flotowa (hudebník) c. 88.

o) Jindy aNyni. 1829. Papež Leo XIL L 5. — L.

van Beethoven. 29. — Kolumbus. 73. — T. Hánke.25.
1S3U: Pius VIII papež. 1. 17.— K. Hatiser. 29.—

Lavater. 73. — Draske. 81. — Diirer, IL 81. —
Shakespeare. 85.

1831 : František Karel, arciw. rak. 49. — Zofie,

arciwéwodkyn rak. chot jeho. 53. — eho XVI
pap. II. 3. — Alexander cis. rus. L 97. —

iSSS: Deržawin I. 23. — K. Javi^rkovvá hereka
we zpwohe w Paíži. 29. — Dobroinná Cecilie

(áolcowa z Brna). 71. — He. ernín z Chudenic.

152. — Kníže 31iloš. 53. — J. Kupecký. 157. —
Bar. Alexwi Pawilsikow. II. 7.

p) Hroiika. 1836. Joh. Frid. Fris (rod a literární

psobení jednoho z bratru niorawských, podlého
filosofa), od Suhajdy. — 1837.^ Mat. Blaho, od Fejerp.

I. — Hr. Step. Seeny, od Skorpíka. 46.

q) Kvty. 1834. Jos. Slawík, od Sembery. 17.

—

Zlomky wlastenecké. 52. — Ant. Paladius, umlec
hudební z Brandýsa nad Labem roz. 1798.^— Kníže

Miloš (powaha) 181. — Kotara 183. —Ze Swabe-
nowa, od Kampelíka. 254. — Tesánek z Brand. nad
Lab Dc. od Lhoty. 353. — Karpinský. 374. —
Rodina Cilley, od Lhoty. 400.

1835 : Kateina I od Trojana. 65. 74. AI. Sen-
nenfelder, wynálezce kamenotisku (f 1834). 144.^

—

Sneidr, od Jar. Pospíšila. 269. — Ferd. Hansa.

322. — Slowník powstných jmen (Ambrož An-
derle, Beneš atd.) 354. — Jos. Gusikow, hudebník
rus. na dewném a slamném nástroji, od Tyla.

417. — Byron. Beer. Brandl. 427. — Lind, pols.

slowníkopisec. 500.

1836: Petenyi J. Sal. od Amerlinga. píI. 1. —
W. Sedláek, od J. Dundra. 13. — Norb. Wanék,
od W. Štulce. 21. Obrazy znamenitých niužíiw sau-
wékých. 261.

1837 : Hýbl J. od Lhoty. 3. AI. Puškin od Štulce.

17. — A. Jan. Rošišewski 65.

1838: Mistr Kurtis, od J. Sw. Presla (Character).

335. — Malaspina, nosi a básiu'k, od Picida. 374.

1839: Snacha welkomogolowa, od F. D. 14. —
Alžb. Kulmanowa. (básníka rusk.) dle „Ewropy"
od W. Štulce, píl. str. 49. — Koperníkíivv sen od
B. Píchla, str. 230. — Puškin pi posl. hodince od
P. J. P. str. 261. — Gundulit (ilyr. básn.) od ])r.

Safaíka. píl. 1. Úmrtí Bonif. Buzka, od A. Sem-
bery. píl. 67.

18W: Rubiniho láska, od —j— . 16. — Ostatky

Jana Lucemburského, od Z. 118. — Kopcrník, od
M. Fialky. 125. Anna Boleynowa, od B. P. 162. —
Bochsa, harfeník (ech). 222. — Paganini. 230. —
Shakerowé, od M. 261. „Richard Jones" znalci ja-

zyk. 262. — Sennefider (kamenopis) 324. —

Ulic Hielan, od J. M. (laupežník) 300. -- Mehemet
Ali. 317. — Ibrahim ba.ša. 334. Mozart w Paíži.

337. — Wojt. Bogusla\v.ský, od Zapa 383. — Maria

Lalargeowá 397. Jan Gultenberg. str. 25—55. Me-
hemet Ali, od J. M. str. 317.

18^1: Dr. Ilelfer.^l. (od Weselského). — Tom.
Jar. Zrzawý, od K. Šmídka. 5. — Petr Weliký vve

Francaužích. 14. — Mehemeda Aliiio honba na

otroky. 23. — Cyrill a Methud. 26. — Mácha. 28.—
Odhalení pomníku Pemyslowa na poli královvskéni

uSladi(;. str. 305.

18^3: Drobnstka k uchowání pamti zaslaužilých

ech vv minulosti, od F. Slámy. . 21. Ryt. de

Carro, od NVinaick. str. 215.

184i : Tlesná síla Petra AVel. a Augusta IL .
40. J. F. Kulický. . 42. — Lomonosow. . 63. —
J. K. Tyl, od D. ejky. . 73. — Kopruík od F. B.

Belohradeckého. . 75. — O Marii acké, od \V.

Nebeského, . 88. Bartol. Kopitar, od L. . 111. —
Držawín. . 113. J. Ryba, wyslanec w Mexikansku.
roz. Srb. . 124. Fr. S. Sláma. . 140. — Jií Mi-
lutinowi. . 149. Klot, ezbá rus.od J. W.P. .154.

1845: Chmelenský, od Tyla. str. 1. Ed. hrab.

Rainský. . 31. — Lomnický od J. M. Frye. str.

109. — Císa Josef II, dle M. Bermanna. str 346.
— Kate. Jlaršalowa, amazonka eská. str. 367.

Nesr-Ula Bachadur, Man a Ku-Beg. z rusk. str. 451^ —
Poheb J.PerneraodDr. Riegra. . 111. Perner, odCij-
ky. str. 463. . 11 6. Iwan a Platon Razumowský. .47.
Jos. Diwíšek, od Lablera. . 91. Jan Gutenberg, od
Winaického. . 132. O témž od Tondva. . 136.

rj Fctutník. 1826. Krátké wyobrazení nkterých
rekw rakauských z XVI stol. od Patrky, III. 25.

IV. 66. VL 63. 71.

sj Plody. 1836. Swatopluk, král Mor. od Gros-
manna. 78.

t) Pítel mlád. 1827. Jos. Štpán z Kopidlna. III.

32. 1829. Ign. z Mehoferu na Moraw. III. 29. —
u) Rozl. pr. 1826. Obrázky císaw rus. Alexan-

dra a Mikuláše I. — J. Máek, od Gaue atd. 499.
— 1828. Hauser. 84. — 1829. Dbi. 64. Dobrovv-
ský, od Wlasáka. — 1830. Sychra Mat. 28. Do-
browský, od Pšiny a Trnky. 97. — Carpentier. —

•

1831. Paskewi. 57. — 1832. Slawík a Paganini.

—

1833. Kodaš z Náchoda atd.

wj Strétozor. 1834. Frant. I. — Petr Weliký cár

rus. — Zrinský 3Iik. atd. — 1835.^ Chotek, nejw.
purkr. — Gothe. — Ilumboldt. — Šilier atd. —

x) \\'lastúnil 1841. Fornarina, Rafaelowa milenka,

dle Wew-Monthly-Magazin . od K. Sabiny. I. 76.

Adolf Thiers, od Dal. Kopeckého. I. 251. — Tomáš
Zrzawý, od K. II. 99. Alexander Manzoni, od Sa-

biny. ÍI. 55. — 1842. Panorama (knz Cottolengo,

od Štulce. Edgeworthowa Maria, od Dauchy) 78. —
též 176. 273. [Father Malliew. — Amos Komen-
ský. Slena Kalamowá atd.]

f) Národopis.

1068. ád weselí swadebiiiho, aneb cliwali-

tebné nauení, kterakby družba a mládenec . .

se howali ml. W ilulom. 8. 1779. (Nepo-

chybn ze staršího pelišlno.)

10G9. Smlanwy aneb ciiwalitebne' reci swa-

dební pro družbu neb editele swadby
,

jakož

i mnohonásobná pipíjeni o >vénec pannám dru-

žikám a jejich odpowidání mládencitm. S pi-
pojenými .. pisnmi. Na Horách Kutnách 1802
u Fr. Korce. 8. str. 103. Spisowalel jest

FRANK JAN WAWÁK. Pra>\i w ped-
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mlíiw (13). že swadbnih rcti r. 1G12 tišlt'-

nvcli ílrliiiii kusy w nikuu ml, tež od r. 11)9(5

a 17(>S: lli lidy užil.

lUTO. Truililiwý a žolosliiý prwod po wšech

liirclxýli zemicli pí-ii-iniiii weliké zlrtly >vy-

koiiuný. W Praze, s wyobrazeiiim, 1789.

1071. Slowanský národopis. Seslawil P. J.

.S.VK.AIK. s mapau, W Praze 1812, 12.

sir. \\\ a 1S7. Druhé wydáni 1842 sir. 190.

[Porow. tas. nuis. 1842 sir. 473.]

1072. Wzíijemnosl >ve píkladech mezi echy,
Morawauy, Slowáky, Slezáky, Lužiíaiiy, od J.

hadmrélto. W Fešli 1843 u Jos. Beiniela,

w 8. sir. 94.

1073. .JA\ SLAWOMIL TOMÍEK. a)

Obrazy swla » iiii popsáni rozliínýh národu,

jejich žiwola, zpsob, oi)yíejú, mraw ald.,

jakož i rozliných krajin na naši zemi. ^Vy-

dáwaný od elc. Sw. I. w Praze 1846. Sklad

kuibk. Calvesk. 12, sir. 96. Sw. II. str. 97-

192. — lil. 193-288.

6^ Doba prwniho lowrcnslwa , aneb aupl-

néjši wyiiíení stawu prwniho pokolení lidského.

fS|»isii mus. . \\l. Nowoeské bibliol. . VII.]

\\ Praze lisk. arcib. 1846, 8. niaj. sir. 248
mimo dedik. a obsah. [Por. Skorpíka niluw-

nichvi cle.

I

1074. liajduci. Scény z Bosny PR. CIIO-
CIIOLALSKA. W Praze u Posp. 1847. 16.

sir. 54.

1075. Ewropa w ohledu národopisném. Krá-

sný nákres s mapau. W Praze 1846 u Posp.

16. 'sir, 45.

1076. W asopisech a) W Rounnuitostech od W.
Spinky: Obyej pozdrawení, když se keychá ^r.6.'l.

Sullátiuw dwiir. ib. 4.'i. Martinské husy il). 67. Fr-

Pokorného stálost diwoaiiíj w bolesti O. "O. Hýbla
Pipíjeni na zdrawí. P. 83. (íallaš. Kejklíi w ín
R. -11. Pohební obady Samojedii odT Síra M. 79.

U<lí\vo.-.l k ženám od K. AVwcrky F. 40. Hýbla
Pohební obady starých C. 57. AVychowání Spar-
tanské mládeže C. 60. Obtovyání lidí u Mexikanu
D. 90.,

b) Cns. mus. 1829—30. Uené sbrky z ciziny,

od F. Palackého.

1S30: Wýroní trh Cukecký w Oslrowném. 1.37.

ÍS32: NVenkowák we spolenosti s wclikomst-
skýnii. od A. Marka. I. 75. Propuštný woják 11.221.

IS.i.i. O Rusalkách, od .Šafaíka. sir. 257.
IS.ii: ("oké |irostonáro(iní obyeje a písn od

J. Laniicra. 58. 268. — 1837. eské koriinowaní
mince, od Hanky. IlI. 221. — Í838. eské obyeje
a nirawy za Karla IV. sir. 3.

ISiO: O duŠL-wném a básnickém žiwoté lidu
polského, od Zapa. str. 19. — O upírech a wimách
od I). J. Wahylwie. sir. 232.

ISil: StaroluriM-ké popsáni Slowanw a Rusw
i jejich /í-nii. od A. .Scinlury. sir. 332.

^
ÍS'it: O Slowancch w Dolních Rakausích, od

Semhery. str. 536. též 1845. str. 163.

c) erhntlatr. 1831. VI. Slawnost wýroní \r Jani-
nici na Moraw. od J. V. ze Swabi-nowa.

dj L'e$ká Wela. 1&31. VI. Swattbní obyeje ru-

ských knpcw a nisfaní^w w ffubcrnii Jaroslaw.ské,
od haiiicnickélKi. — ISárodni obyeje Tatranských
Slowaniw. od Ft-jcrp. — Zwyk 'pozdrawowáiii pi
kýchnutí, od Staka. — Tanecšlyrských Slowanw.
Obyej newst kolem Petrowaradínii.

]kS3(): Swalel>ní slawnost >Vilénia z Rosenberka.
388. 1841. Pol.Nký zpw, tanec n hudba, od Pi-
bíka. . 91.

1S37 : Weselky w Starém im. . 11.
1S3S: Pátclstwí a nepátelstwí u jižných Slo-

waiiú. . 16. — Pohostinstwí Turku. . 16. —
Ruští scdlácí. . 18. — Swatý týden w Neapoli, .
32. Ikrutnosti prrhlých otrokii na ostrowc San
Juanu. str. 302.

J'S3'J: Národní obyeje u Ilyrfiw. c. 50. — Po-
nioský sedlák, . 85. — Asiat wEwrop. c. 92.

18W: Sauboj indiánský, od A. iháka, str. 112.

Powry ald. w Rusku. str. 15. W. Koínek. — Tu-
recké obzwiášlnosti. str. 350. — Lidojedi na ostrow
Sumatra, str. 394. — Hlawní pokání u Indúw. str.

19.

Í84J: Zpsob žiwobytí zámožného Turka. . 11.

Obraz obyejuw tatarských, . 54. Hra na králku

we Wlaších. . 53. F. Daucha.
1842: Krysa na ostrow Martinique. . 33. Po-

hby w Petrohrade, . 53. — Curiosa w Anglicku
. 86. od K. Jiínského.

1843: Píkladowé ukrutného zuení proti nirtwo-

lám w starožitnosti, str. 163. Cel. Ausobský. —
Siatek ínského prince, sir. 411. Berger. — Kt-
ní 7 židii. . 26. — Wolhai. str. 3. Flamandská
e. str. 58. — A. >V-er-Cikáni. str. 406. Kr. Jiínský.

1S'í4: eledínowé mechití s malými ohledy na

eské. . 22. — Msto blázn, . 34. od Tomíka.
Indití laupežníci. . 39. — Najatí lanpežníci c. 43.

Nelly. . 48, od téhož. — Nco o Bulhaích. . 39.

od osáka. — Sprawedlnost w Kordofanu. . 49.

Pobyti mezi cikány španlskými, . 53. Marocký
barem. . 62. — Pobytí w Abyssínii. c. 70. Cikáni

we Walachii. . 79. Kowáky Sedgeleyské. Ueníci
a zámenické pokolení w Willenhallu w Anglia-
nech, . 81. Historie arabská, . 86. — Píhody
lowcowy z Sewer. Arner. . 93. — Prodej cernochli

w Nowém Orleanu. . 97. — .Muley-Abderrahman,
sultán ílarocký a íše jeho. . 77. Náwrat franc.

wojska z Moskwy. Z horwats. pel. K. M. L. . 65.

Marmonísté dle Marryala, od J. Malého, c. 27. Ná-
rodowé jihowýchodní Ewropy. . 44. Tc.xas a spoj.

obce Sew. Am. . 82. Tajti a jeho obywatelé, z

franc. . 84.

1845: Wlaské školy, od >V. Mencla. . 4. —
Ukrajnský kozák atd. str. 67. Obrazy z Rus, od
H. B(»rowskélio. . 49. 66. 82. — Mechický »aud.

. 69. — Zidowské zponunky, od Nebeského, str.

103. atd. Slawnost jednoty Flamandských literárních

spolk, str. 42. — Z Opawy (Slowanstwí w Slez-

sku) str. 161. Obrana Židu. od Dr. ejky. sir. 207.

\\álcné scény na pomezí Bosenském, str. 283.

Branian Dwarkanat Tagor. str. 303. Josef Chmel o

rakauském djcpisectwí. . 30. — Posel Sfastného

Potockéko. . 17. — Ewropejská a afrikanská

sprawedlnost. . 93.

ej Jiilij a !\'yiii. 1829—1831. Mrawní powaha
Indi.inuw w plnoní Americe. — 67. Nco o bý-

walérn rytíslwí. — 1833. I. 121. Národní slawnosti

w Praze, od Tyla. — 165. Slowan (wzdechnutí)

od Marka. — 175. Wzdechnutí echa, od Kope-

ckého. — II. 39. Doby ze žiwohylí w Hradci Král.

a slawnost w Sadowé, od VV. Pelikána. — 50.

O piwítání císae a krále, od Tyla. — 119. O
cest J. M. C. z ech. — 139. O šestici (he ná-

rodní) od Kopeckého. — 143. Píjezd a pebýwání
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J. C. M. w Brn, od ácnil)ery. — 196. Zastawe-
niko II erné l)ranky w l'riiz('. od Tvla.

fj Krok. Frcsl. 1831. II. 510. Hra w mí, od
Climely.

()) Ktcéfy. 1834. Novvý kroj dám ruských. 48. —
Pldvvanáctá na \A yšehrad, od Tyla. 135. — Obrázky
ze žiwota Pražského. 235. — VVecr na oslrown
barvvíí-ském od Tyla. 293. —^ Hry ernocluiw w
Dalmatii. 308. — holiaiiii z Cech do Anq;lian k

píkáin. 336. — Kniha wlasicnec, od Tyla, 361.
— Poliícb Sainojediiw f.srow. I'aiitník. 1Š27. Vil.

31. z riisk.), 373. — Sediáci siowanšti pi waení,
od Zapa. 412.

1S3:>: Povvsti a zwyky na lírkonosírb, od Lhoty.

34 atd. Petrohrad a národní hry ru.ské. 13^^. —
Markytská .sla\vno.st we IKvzd, od Tyla. 418. —

JS3(J: Mody, od hašky, 139 atd. — IVásliny ze

žiwola Pražského, od Filípka, 154.— Národní slaw-
nosti pi korunowací. 303.

1S37: Masopust Pražský a mody, od Kašky. 55. —
1S3S: Salašáci w Karpatech, od J. Procházky,

68. — Nco o powaze Srbu. AV. Stiilc. 78. — Práw-
nictwí Mahoinedaníi. od Procházky. 86. — Živvot

Moslenfína. ejka. Damašek a damasconky z franc.

110. — Sultán co jedaktor. od Prociiázky. 119. —
Nowé zpráwy o ín, od Filípka. 126. — Prvvní

máj. J. Procházka, 142. — Twrz Trenín w Uhiích,

od téhož. 150 — Znamenité pokroky íše turecké,

od Fihpka. 181. — Tatai w jižním uskn. 229, od

Procházky. — Zemjedi, od téhož. 246. — Londýn,
od téhož. 183. — Oslrow Island. 237. Chrám Džag-
garnatiiw 238, od téhož. — Slowanská twá, z

pols. od Zapa. 188. — Mejianky, od Filípka. 206.

Myšlénky o moru.^ téhož. 214. — Náboženské ob-
ady a obyeje erkasii. sir. 230, od J. P. Jor-

dána. — Autk otroku, od Procházky. 231. —
Majorka a Biskaja. 247. — Persko a Peršané. 253.

-7- Poasí, zimnice a powra w Ruších. 271. —
ínské wynálezky, od téhož. 278. — Sirbni (Srbo-
wé) w horni Lužici, od Ji. J. z Staré Prahy (Pe-
šice) 285. — Nejwlší honba, od W. Koínka. 358.
— Swatby a poheby u Cíaufi, od .1. Pospíšila.

387. — Podiwná da, od J. Bartáka. 368. — Oby-
ejowé lidu ruského, od J. Pcšice. 380. — Pa-
mátnosti pírodní zem- a národopisné, od W. Ko-
ínka. 382. atd. — O národu lilewském, od F.

Dauchy. 407.

iS39: Cikáni w Rusku, ze Sewcrní AVeiy, od
W. S. str. 5. — Cerkesowé na Kaukasii. od Pešice.

str. 30. — Serai sultání'iw. sir. 53. Labužnost roz-
liných národw, od F. Dauchy. 61. — Zápasní
hry starých Rusu, od L. P. 126. — Obyejowé lidu

ruského. Z Lény Reinhardtowic, od .1. Pešice. str.

189. — Knihy krále indického, od Filípka. 254. —
Pohostinsiwí Induw, od L. 256. — O vveejném a

domácím žiwot w Turcích. 292, od Filípka. —
Bajeslovvné zwyky. swálky a powry Slowáku. od
Fejerp. 85 též 1840. 292. atd. — Národní |»ovvry
a obyeje w Cechách, od J. M. Havvlíka. 356. —
18W: Nesprawcdlnosl turecká Abbas-pašele. 32.

Postní hudební zábawy w Praze. 33. — Slowo o

besedách Josefa Prokše. 36. — AVýjimek z listu

z Uher (1839). — Slowo o maJarizowání. od Pe-
šice. 54. — Pamtnosli národopisné atd. 86. alil. —
Zásluhy Slowanu o ewro]». civilizací. 89. - - eská
udatnost, od L. P. 93. — Nowjší úsudky cizezem-

cíiw o echách a q západních Slowanech, od AVo-

cela. 126 ald. — ínské slawnosti; od VVc.-iylského

140. — ínské slawnosti. téhož. — Úsudky o Cechách

od F. Dauchy. 215. Národnost slowanská w Cliích,

od Hoislawa z Leholy. 254. — Shakerowé. od M.

261. — Nowé píklady ruské udatnosti, od Fihpka.

276. — Ruské slawnosti, od Z. 326. Pamfnosti z

Rus. 335. — Obrazy 2 Anglicka, od Sabiny. 359.
atd.

IHil: Osady cwrop. národu, od Tomíka, 2. Bá-
jeslowné z\\yky a powry Slowákíi, od J. Juraniho.
2. Uwííhy Riisína na cest ze Lwowa. 4. — Hlas
ze Slowenska (o miulariz.) 6 atd. — Swátky a

slawnosti w nynj.-ím Heckii. 12. — VVlastenstwí
maarské. 13. (od Drahotína.) — Známost Nmcft
o Slowanech. od P. M-ského. 18. — echowé w
cizin, od .M. Fialky. 31. — ímská nemocnice, od
1j. eháka 22. — emu se piuili Slowáci od
MaJaiii a "SV.hX. od Slowáku. 24. — Dobrá rada a

wýsiraha .Ma Jaromanuiu, od Jar. Lýska. 29. — Bas-
kowé, od K. S. 30. — Thót nem ember. 35. —
O záležilosli p. Hlawáka ímaJarom.) 37 ald.

Í6'-Í2: Spoleenský žiwot w Turcích, dle Dr.
Boiié, od Koínka, . 3. — Známky rázu Slowan-
ského. . 3. — Turecké mandáty, . 10. — Mira-
bilia (o maaení) . 12. — Swalba dle mraw6
kciptických. . 15. — Newincowá, dle an>;l. od J.

Mikisky. . 35. — Myšlenky a zpráwy ze Slowen-
ska o Slowensku. str. 37. 42. — Znamenitý dopis,
. 54. — Ostjaci. . 62. Tunffiisowé. od SL KUlt-
lera. . 66. — líorwáli w Šopronské stolici, od M.
Fialky, . 77. — Ze Slowenska (o maariz.) . 87.— Obrana Židu. str. 87.

1SÍ3: Powi.hy národ nm. a slowanského. Nowin
str. 53. (dle Hetlers Wellkainpf der Dcutschen u.

Slawen seit dcin 6. Jahrh.). — Ccchowé w cizin,
. 56, od M. F. — Na em mladým Slowákiim zá-
ležeti má, od J. P. . 60.

18ii: Obrazy z mé otiny, od H. z AVišniow-
ských (paní Zapowá) . 9. — Cizinci o Slowanech
od M. F. . 34. — Caplowi o ]\Iaaromancch. .
64. — Uskokowé Zumborští, dle Sreznwského.
Jí. Letinský. . 66. — Slowanská wzájenuiost . od
M. F. . 69. — Sanitrái slezští, od J. AViuklera.

. 75. — Listy z residence, . 76 atd. — O pomru
Slowan a Zidii, od Nebeského, . 81. — Balkán-
ské hory a Bulhai, . 89. — Staw rolník vla-
ských, od prof. Mencla. . 92. — Powaha, mrawy
a obyeje národu eského dle A. Schiuiedla, od
K. M. L. . 107. — Nco o Hanácích, . 111. —
Národní zábawy w Udin, od prof. Jlencla. . 1 16.

— Horal a Drotar, od J. Winklera. . 117. —
Í'S'4.5: Slowané a Židé. od Nebeského, str. 51.

—

Z AAídn, od téhož. 95 ald. — Ze Slowt'nska (ná-

rodnost) str. 191. Z Tele (národnost morawská)
str.^ 20S. — Bídný staw Orawy, str. 331. — Nco
o Židech a pomru k Slowannin. od Slawomila. .
117. Opt nco o Židech, od ií.. W. H. . I2«.

h) Pítel mlád. 1S29. IV. 43. eské klobauky.

i831 : IL 98. Slawnosl nowé školy w Líbez-

nících.

1S32: I. 6. Swcení školy w Lobosicích (1830).

1833: Swcení školy w Sichowicích. — 1831.

I. 75. Slawuost školy židowské w Polué. — 78.

Slawnosl hlawní školy Polenské. — IIL 88. Jarní

slawnost atd.

i) Jiozli.Pr. 1826. 269. Swcení Školy Lh'olecké

bliž Bolesl. — 425. AVlkodlak. pow a slowanská.
— 451. Zwláštní obyeje mezi Morav au a Slezskem.
— 495. Jubileum 50lctých manžcluw w Tebecho-
wicích. — 533. Nic. Enzmaun, 50btý uitel, pia-

rista. — 546. Kopaniái na Moraw wHradištsku.

—

1827. 62. Jlasopustní kralochwíle slowensk. lidu w
Chích, od Fejerp. — ^1828. 9. Slawnost secundicie

w Jenikow. — II. Cech mezi Hotentolv. — 13.

Obyeje Wcnduw (w Lužici) — 1830. "39. Jarní

slawuost w .\uslí nad Orlicí, od Pankerta. — 1^31.

16. 26. Ruské swatby a kty. — 20. Kozáci. —
29
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1832. 91. Pixiliiiári w Moraw. od Slríul.il.i. —
1838. I. Sliiwiiost >v Bríumé, ktlyž J. .M. hrál slal

se fiMííciii. od Toiníka. — 28. Obvít-je poliiební

w Tiilriuh. od Fijerp. —
k) Sirtioior 1834. Klanziíní na saních ii Hnsw. —

Slowaii.-ikýrh her a ziiba« ostatky. — Horalé, oby-
\^atolt' Tatran.šií. — Hiiciiloué. Iiorác i Tatcršlí. —
Slawonci, dif t iiplowit. — 183,">. e.«kflio národu

nirawy. staw, zwyky (do Wladishiwa II.) — Hry
a zábawv Starorusuw. — Znsk ii Starorusinv.

/; Mtk trynií. 1831. ( 1 61— 188.). — 207. Slaw-
nosl na slilfckéni ostrow w Praze, od Tonuly. —
1832. 126. .Msta >Vysoké slawnost 4Uletého pano-
vání Frant. I.

m) Wldsliinil. 1840. Národní zpé\vy Zaporožských
kozákfi, dle Dr. Trilhena. IV. 62. — Talaii na

swatb, historka, od J. Krašewskho, pel. I'. ]M.

>Ve>ielský. IV. 158. — 1841. Panorama jOpntrowny
dílek, {jeoloirie. turecké zwyky atd.| I. 81. II. 184.

ald. — M;irtin Kaptar. INástin di»'pisnv z XVI.

wéku od hra.šewského, pel. J. Podlipský. I. 239.

— Smrt rabbiho Ben Dawida z hra.^ewského.

pel. F. 1. K. 1840. I. 270, Slowo o wzdéiáni

národu, od Jos. Bakory. II. 155. III. 15. 126.

g) Slaro by/osli. *)

1077. GALLA« .1. II. Mythické powídky

o bohách (bozích) a boliyíiácli (bohyních) mo-

rawských Slowan , s polaliem na pošle odtud

powry, kleréž mezi sprostým lidem až po dnes

panují. Bkp. 1820. 4. maj. 140 list. (Boek.)

1078. Prawidla hry dowolene wbec nazwané

Šest a dwadcel, aneb Tropiiiky do bulky. Od

ANT. «\VIJILIKA. W Praze 1839 u Wácsl..

Špinky. 8, 1 arch.

1079. Spsoby a obyeje družby a družky

na každé swalb. Rkp. XIX. stol. 4. 3 listy

(u p. Boka").

1080. Struíný pi-ehled mythologie ili bá-

jeclwi u Hekli a Bimanfi, aneb ueni o domn-
lých bozich w starobylosti. W Praze 1843,

tisk. i nákl. Anny Špinkowe', •>vedením J. Ma-

lého, str. 95 w 12.

1081. Pamétnosli abanské ke stoletni pa-

mátce tanij.šiho starého ew. chrámu , sepsal

I.UDWÍK IIAAN, s rylinau. W Budíne 1845,

8. sir. 38.

1082. O starožitnoslech eských a o poteb
chránili je ped zkázau. W Praze wydúnim

cesk. Museum 1845. 8. maj. sir. 32 a 4 ry-

tiny
I
též nm].

1083. Staroeské powsti, zpwy, hry, oby-

eje, slawnosti a nápwy s ohledem na báje-

slowí esko- slowanské. Sebral S. Snmlork

fKKOI.MLS). VV Praze 1846. wel. 12, sir.

JIO. |Pos. Kwet. 1845 sir, 214.]
!(»• 1. \\ Oa.sopí8ech a) W Dubroslatru : Staro-

b)losti Hradce Králowé
, (popelníky, koník) od

Zicglera. sw. 7. — Pražský Templáský koník. sw.

*) Potn. Grnndziigc der biihm. Alterlhiiniskunde
von J. E. Wocel. Prag 1845. hwty 1845
str. 16 posudek.

10. — Mla.sten. wzárnosti. Rolandowa socha na
Praž. most. sw. II. Rolandowa socha na radním
dom w Lilotn. sw. 12. Prsten pan. Pia 2. sw.
22. od M. iMillaura.

b) \y Kroku. Starožitnosti w pfdnoíní Americe
(III.) Herkulanum a Pompejí.

cj as. miis. 1827—45. Zpráwy o nálezkíiw po-
daných starobylostí. — O periodách slaroeskvch
mincí, wýkladod Palack. 1830. II. 205. — Sbírky
ze starožitností esko-slowanských. 1831. II. 169.
IV. 435. Kámen pamtní M. Mataii.še Kollina z Cho-
teiny, od >V. Rudera. 1831. 441. Pomcky ku
poznám' ádu zemských král. eského w druhé pol.

XIII. stol. od Palack. 1831. 302. O beáních aka-
demických, od ^J. Junp. 1832. 54. — O Rusalkách
1833. 257. od Saf. — Pozstatky rusadciních swálkQ
w Cechách, od J. Štpána. 18.34, 183. — Podo-
bizna Cernoboha w Bamberku, od Safaíka. 1837.

37. — Pomiicky ku poznání staroeského práwa i

ádu saudnílio, od F. Palác. |Z knihy stár. p. z

Roseni), o pfdionech. Otázky p. Oldicliowy z Ro-
senb ] 1835. 399. — O spo<iních lewindách mincí,

z X. \\ku, od W. Hanky 1836. 196. eské koru-
nowaní mince. 1837. 321. Rodinné mince a meda-
lie domu Roseiibcrského. 452. Mince a inedalie

hrab. Šlikowskélio domu. 1838. 499. 1839. 433. od
téhož. Cesta z Kopidlna na Staré Hrady (1839 od
Fr. M NVacka. 1840. str. 130. — Mince a medalíe
Alberta wéwody Fridlandského. 1«42. 81. — O
staroslowanských, jmenowit cyrillských tiskárnách

w jihoslowanských zemích w stol. 15— 17, od Saf.

1842. 93. O zachowání starobylostí eskoslowan-
ských, od^E. Wocela. 1843. 286. — Starožitnosti

w jižních Cechách, od St. Jar. Beka. 1843. 415.
— O hrobícli a mohylách pohanských w Cechách,
od AVocela. 1844. 105. O kroji eském w stedním
wku, od téhož. 261.^ O Swarohowi, bohu pohan-
ských Slowaníiw od Šaf. 483. O wzdání, od téhož.

384.

dj eská Wcela. 1834. Známky dáwné wzdla-
nosli národíiw. od Toruíka. 37. Hunské zbytky w
Aipech. —;^ Zlichowské z^ony. 1838. . 47. Kreuz-
man. — Zidowský hbitow w Praze (z Panorama
des Universums), . 48. — Etruské starožitnosti.

1842. . 15. — O pání k nowému roku. 1843.

str. 18.

e) Krok. Starobylý kámen náhrobní, od Ludwíka.
1827. II. 40. 627. 'ecké^ nábožen.stwí. II. 220.

ISaboženstwí pohanských Ccchuw, od A. Jun<ím.

339. - Aetryptské pomníky. 1833— .35. III. 207.

fj Kirélij. 1838. Obrowské a nádherné lodí za

as starých, od >V. Filípka. 309. — Sbírka staro-

žitností si(l^vilnských w niuseuni Berlínském, od L.

Slura. 1839. 135. Kdo tu byl díwe, Cerhowc anebo
Židé? 1841. 33. Karolín a chrám sw. Wíta, od
Kam|)elika. 1842. c. 70. Drahota jted 100 lety, od
A. Rybiky. 1843. . 26. INa |to\\.Mmniilí a zacho-
vání starých staweb, od \> ladimíra. 1843. . 66.

Spu.sob uwádní kazatele do kaple BetU'mské, od
\\. Zirownického. 1844. . 15. Nowo-Bydžowské
starožitnosti. 1845. str. 107. O powstech siowen-
ských. . 49. — ^^ocelw spisek (nm.) o slaro-

žilnostech, od F. Dauchy. . 149.

(f) lloil. Prai. 1826. 356. Památka žertowné

události w msteku Sedlci na džbán 1 wdro w
sob obsahující. — 289. 570 atd.

h) Noíciny.

1085. Nowiny Pražské na r. 1782-1788.

Wid. bibl. w 4. (Rok 17ft2. w Pražské bibl.

pod B. 90.)
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1086. Cis. kr. Mlastenské nowiny od W.
KRAMERIUSA na r. 1789 až do 1808. Po

smrti jeho pod jménem Kiameriusowýiii ddic
wedenim FR. TOM.SV (slaišiiio) a Hulíka

(1809-1812); od r. 1813 až do 23 vvedl je

syn WÁC8I.. R. KRAIVIERIUS, od . 47

r. 1822 spoluwedenim Tomsy (mlad.) až do

konce r. 1825, nákladem a wyd. p. z ŠenlVldii.

1087. Nowiny esko-slowanské spisowal St.

Leška w Prešpurku po ti léta 1783-1785.
Po jeho odchodu Jan Wiskydenský, pak Jan

Šinkowic (w. Tah. Poe. IV. 18.)

1088. Nowiny Poštowské Fr. z Šenfeldu,

w 4., kteréž mu od 1785 do 1788 KRAME-
RIUS, potom jiní, jako Korbehj , Hi/bel, To-
máš Kubelka (od 1804-1812) spisowali, posléze

J. Linda pod jménem Zwstowatel , a sice

wždy pid archu politických náwští
,
pl archu

záhawných a pouných spis z pírodo -zem-
iiárodoznanstwí, i básní, za týden po 1 archu,

w 4. na r. 1820, 1821, 1822, 1823, 1824.

Roku 1825 Hásowi ddicowé práwo nowiná-
stwí najali, a wedlé nmeckých také eské we-

denim Lindoivým wydáwali, w 4.

1089. Cis. kr. powolené Widenské Nowiny

od J. HROMÁDKY 5 rok, 1812-1816.
>v 4. Byly ze wšech nejobšírnjší , a prwní

cas také nauné a zábawné Manky pijímaly,

kteréž potom zwlášt wycházely.

1090. Týdenník od JIÍHO PALKOWIE
po 7 let 1812-1818, w 8. W dobré eštin
s užitím náeí slowanského.

Zawírají také hospodáské, zempisné, literární

a j. lánky, i nkteré básn.

1091. Spis o poátku, uwedení a zmnách
eských vvlasten. nowin. (Wíd. List. 1814.)

Jest od B. Dlabae nejprwé nm. wydáno, po-
tom do eského peloženo.

1092. Dopisowatel pro Cechy a Slowany.

W Praze 1822, w 4. nákladem W. R. Krame-

riusa, spoluwedenim Fr. Tomsy., tiskem ŠoUow-
ským, str. 208. — R. 1823. [od , 14. we-
denim a nákladem Kramer. ; od , 27 wyda-
watel ryt. z Šenfeldu. — R. 1824. str. 52

. 13. Spisowal Kramer., wydáwal ryt. z Senf.

— R. 1825. c. 52 po archu. Spisowal Tomsa,

wydaw. Senfeld.

1093. Pražské nowiny až do 30 Bezna
1826, s nimi Rozlinosti s náwštníkem, w 4.

25 ísel. Potom od wydawatel syn B. Iláse

zwtšeny pod názwem: Rozlinosti Pražských

nowin (zábawník w. t.) a Pražské nowiny r.

1826 s náweštnikem na pl archu w 4. týdne

jednán. Spisowatel Linda. Náwšlník obsaho-

wal lístek zemelých w Praze, obilní taxu atd.

— R. 1827 Pražské nowiny a Rozlinosti, ísel

ron 101 a tak až do léta 1833. R. 1834

zmnily swau twárnost — Pražské nowiny

s oznamowalelem fa eská ^^'ela]. Redaktor

Celakowský též r. 1835 až do 17 Prosince

. 98 , odtud redaktor J. Štpánek [s Tonii-

kem] až do r. 1844 . 14, kdež po úmrtí

Štpánka wedl je Fr. Kluák, potom Uawliiek.

1094. Slov. národnje Novini a Orol Tatran-

ski, od STURA a HURBAXA. 1845.

i) Historie cirketcní a náboienstwi.

1095. Ant. Fišera, Husitského w Cechách ka-

císlwí poátku, zrstu a pádu wýtah. W Praze

1778. (w. Nowiny Pražské 1786 n. 5. str. 40.)

1096. Založení církwe kest, ewang. \yse-
tinské. 1782.

1097. WÁCSL. KRAMERirSA o^ Cir-

kularní spis pana z Háje, biskupa Kralohradec-

kého na duchowenstwo osady se strany tole-

rancí, pel. w Praze 1782. 8. str. 22.

b) K dstojn weleb. biskupu Kralohradecké-

mu podlé wydání jeho cirkularního spisu na

duchowenstwo osady jeho. Od jistého neim-
ského katolického echa, Bohuslawa Pika. W
Praze u Ant. Hladkého w Karolim 1782. 8.

str. 14, pel. z nm.
1098. Psaní jednoho Pražana k swému do-

brému píteli do N . . . G. s strany dobré powahy

p. biskupa Kralohradeckého 1782, pl archu,

u Gróbla w Karolim (chybná eština).

1099. Wdný protestant swému snášeliwé-

mu císai, z nm. peložil J. STRAKA a wy-
dal Šl. Leška (bez místa) 1782. 8. str. 16,

w Prešpurce.

1 1 00. Weselá nábožnost, kterau pi posw-
cowáni chrámu Wsetinští plápolali. W Bern
1783. 8.

1101. Historický kalendá pro lid církwí

eských obnowených. W Praze 1785.

1102. Historie welikého snmu Kostnického

od knze Kašpara Royko etc, z nm. pel. od

Wáclawa Petrýna (STACIIA). W Praze u

J. J. Diesbacha. 8. \. díl 1785. IL díl 1786.

Na tu potahuje se: Sprosté katolické rozwržení

nad opowážliwoslí Wácsl. Petrýna. pekladatele

historie Roykowské o snmu Kostnickém (bez

Aut. i misla). 1791.

1103. WALLASKÝ PAW.: Wýtah histo-

rický o cirkwi ewang. Jelšowské. W Prešow
178(5. 4. (Boek.)

1 104. Historie o knžském panictwí od asu
apoštol až do našeho wku. Wyt. 1790. 8.

96 stran.

1105. Psaní k obran ewang. uitel (od

W. 8TACHA) 1786.

1 106. Leopolda II. mandát we wcech ew.

nábuženslwí se týkajících. W Pešti u Matje

29 *
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Tralncrn. 8. 1790. W Prcšpiirce 1793. 8. (pel.

Hihay .lir.)

1107. J. GALL.AŠE a) Pííbliowé nábo-

žiMislwi Piknrlsklio. Rkp. b) IlisloriiUé sw-
di'ol>vi o wnižiK' žiclowské. Hkp. c) Historie

irkewni mého wlashiiho mosla. Hkp.

11 OS. Wdný prolestanl naproti swcmu
íiiášoliwému cisai. W nm. jazyku sepsaný od

J. A. W., do sloweiiny peložený od St. Lesky.

1109. J. Hrdlika, ^'o^vý a proti snášeli-

wému císai swéniu ^vdný protestant, UIs. 4.

(Boiek.)

1110. Summa zákona božího láska a snáše-

liwosl , znamení prawého kresfana (na spíisob

obrazu) od !STÉl». LESKY. 1798.

1111. Jak. Ben. Bossueta . . Píibéhowé o

zmnách církwí protestantských, z latinského a

nmeckého (ne z originálu) na tesko peložení

od MART. WOLFA. Nákladem Franl. Bauíka.

I. dil >v Král. Hradci 1804. 8. arcliúw 39.

II. dil w Praze (kamž se faktor Bauiek pe-
sléhowal) u Bohm, lláze. 1806, archuw 36.

(Z iásli k dogmatiko -polemickým tento spis

náleží.)

1112. Zpráwy o swcení Irctí jubilejní slaw-

nosli reformací (1817), z nm. Jak. Glatzc

peložil JOS. KREJÍ. W Praze 1820. 8.

str. XXVI a 444.

1113. Kratiký obsah založení dáwnowkých
kapli všech Swatých a vrných zemelých, léž

proííl ranného hbitowa w ohrad weleslawnéiío

audolí Sedleckého s pipojením znamenité sochy

sw. JauaNep. Od J. F. DEWOTV. 1822.

1114. Katolická missionarní knížka , nebo

uwedení ku kesranskému žiwotu. Wydaná od

shromážilní nejsw. >\'ykupilele, w eštinu uwe-
dená od JAXA K. PETRÁKA, knéze téhož

shromáždní. 12. sir. 409. \\e Wídni u Me-
liilarisl 1830. [Pos. w as. pro kat. duch.

1831. I. 127.] II. >vyd. 1834. IH. 1837 u

Špinky.

1115. Zpráwa o církwi Uesf. kat. av pl-
noní Americe i o jednot Leopoldinské w cí-

saslwí rakauském k rozšíení králowstwí bo-

žího \y onch krajinách w Kristu spojené. 8.

str. 52. W Praze u Posp. 1833.

1116. Zpráwa založení Leopoldinského w cis.

rakauském k napomáháni katolickým vyslan-
ciim w Americe etc. W Praze 1834. 8. str. 130,
11 J. Pospíš. Sw. II. tamž 1837 sir. 170.

11 '7. Pamti nejhodnjší pro kcsfanshvo,
loliž

: Jerusalem, Betlém a Nazaret. Spis ze-
šléný od M. KXAVSLA, s ryt. 8. sir. 119
n 9. W Znojm u Marl. Hofmanna 1835.

1118. Nejpatrnjší místa kesfanshva, Jeru-
salem, Betlém a Nazaret. Pel. F. SLAWÍCEK.

8. str. IV a 5-9«, s ryt.

A. Landfrasa 1836.

1119. O. Šol/ijs

nowého zákona (Ka

1120. Historické

íianské Augsb. wyz.

cirkwe Horno-Leholské si

W Jind. Hradci n

Jádro historie církevní

Fejerp. 1836).

pamti cirkwe cw. Bez-
sepsal Adatn C/ialaiipka,

b. k. prwnímu 50-
ronimu jubileum wyslawcní chrámu jejiiio no-

wéiio, shuvenému r. 1837 w 1. ned. adventní

obtowáno. W Baiiské SEáwnici písmem Fr.

Lorhera. 8. sir. 50.

1121. Historie cirkwe kesanské. Ku po-

tebám školním a domácím wydaná od Kalwar-

ské spolenosti podlé šestého wydání z nm.
jaz. na slowenský pel. a zeštil UENIAMIN
PRAWOSLAW tERWENVK. W Kyseku

1842 u Kar. Reicharda, str. 239 w 16.

1122. Papežské wolení (conclave). Popsání

obadiiw a slawnoslí pi uprázdnní a obsazení

papežské stolice, s pídawkem atd. zeštil J.

TRNKA. W Jiíne 1842 u Kastránka, str. 74.

1123. Památka dobrodinc cirkwe ewang.

slowcnské A. W., w Pešti 1845, u Tratlnera-

Karolyho.

1124. Unia ili spojení LutheránQ s Kalwí-

ny w Uhrách, wyswetlená od M. J. HUR-
BAXA atd. W Budíne 1846. 8. stran 200
a obsah.

1125. W asopisech: a) W Roz.ma7iitostech. L.

Zicgler: Sedm sbor w Asii. F 3. Ožilost wíry
wAsii. 113. Fr. IMeskot: Oiisílky do kostela. M 75.

b) Cfis. miis. 1827. Pihlcd rozliných iiárodíiw

a náhožcnstwi na zemi, od Piiiackého. 11. 126. 1829.

llisloiie koslla w Urahorazícli , od F. A. Wacka.
III. 104. Kritická nvaha i w\'klad základních listin

koilegiatnílio cluáinii Liloniiiického, od F". Palác.

1836. 323. Pehled letopisu k lístawu kanownikú
Premonslrálských na Strahow a z|)ráwa o pe-
nesení oslalkii sw. Norberta, zakladatele ádu téhož,

od Erw. Ant. Weyraurha. 1841. str. 6. — Písp-
wck k liistorii eské reformací, od F. 3. ^^acka.

1843. II. 197. Pojednání hislorickó o klií::|eí!i w
zemi eské wíiiiec, od W. Uulicra. 1833. II. 181.

Zlomek z Chrono«rrara , od W. II. 1843. 434. —
>\ ýpisky z pamtí koilcjc Jesiiilské u sw. Klimcnla

w Praze, sepsané od Jesuity. Z lat. pel. W. Tomek.
1844. ;180 ald.

c) as. j). krti. duch. 1828. Poslaupnost papežiiw
ímských, od Krále, — Sluedinici s. cirkwe ka-

tolické, od AVacka. — Krwawá pomsta zmírnná
kesf. iiál)ožensl\AÍni.

l'S2!t : í wc jest církewní missionáslwí, od Zim-
mermanna. —;; Obrana nkterých památek w kal.

eírkwi, od erného. — Krátká zpráwa o rusko

církwi, dle Slrahla a Karamzina, od erného.
1S'SU: Poátek a wýklad }rl a (polské ho, od Zi<rlcra.

— Maria Majídalcnská, od Zahradníka. — Analojje-

lika kesansko- katolická, od Macka. — Králka

historie ^je(•llila^isUlvv, od Pihonskélio.

1831: Žiwotopis arcih. Chíiiman.ského ald. — O
založení hisknpstwí Pražského ald. od Weiningra.

— O nowé franc. kat. církwi p. Chelele. -- Nowá
sck(a S. Simonianíiw. — Kapucíni we Swejeaích.
— Žiwot ehoe XVI s historií o wolení papcžfiw
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s pclilcílcm ewrop. obywatcluw z ohledu náb. wy-
zi)ání.

1832: Kdy a kde se zaala slawnost nawstívveiií

p. Marie, od Zinuneimaiina. — ^^c•liký díl Europy
skrze ženské polilawí na wírii kr. obrácen , od
Wacka. [1835. ^Zásluhy žensk. pohlawí o wírii ke-
sfanskaii, od Celakowskélio.] — JIrtwé moe, od
Slámy. — Jerusalem, od Hlawáe.

1833: O prwotinách náboženstwí keší, w Ce-
chách, od Zimmermanna. — Púspwek k zivvoto-

pisu J. Rokycany, z rkp. Bartoše písae. — O mis-
sionárském ústawu s. Vincencia de Paula, od Ho-
lubáe. — Založení biskupstwí Králohradeckého,
od RufTera.

JS3Í: Swatí muedlníci prvvních století oswedují
božstwí Kristowo, od Stárka. — Zpráwa s strany

rozbrojinv o kalich, od Zininiermanna. — O ráji,

od Wetešníka. — Spolenost Cechfiw s Lutercm,
od Zahradníka. — O Jahnech, od Richtra. — Pí-
buzenstwí církwe eské s moravvskau, od Ruílera.
— Ziwotopis Jos. F. Hurdálka, od Zaiiradníka.

1835: Zdali osweta lidu obecného nebezpena
jest církwi a státu, od Smetany. O upálení tí osob
puwodem kališných , od Zahradníka. — Historie

Mediolanského chrámu hl. od Ondráka. — Obrácení
sw. Augustina, od Zimmermanna.

1836: Historické wyobrazení Pražských biskupuvv
i arcibisk. od Pibyla. — Nadje kat. církwe w
Ewrop, od Hoice. — Zlomek žiwotopisu sw.
Polykarpa , od J. Korneta. — Jostel sw. Stepána
we AAídni, od Ondráka. — List církwe Smyrnenské
o muedlniclwí s. Polykarpa, od Kornera, — Bitwa
u Jarmuku, od Wetešníka.

1837: O swceninách, od J. Nowáka.— Poslaup-
nost Pražských biskupských suíTraganíjw, od M. A.
Pibila. Jesuijé, od Breiila, — Hod slawný božího
tla, od F. Cernhauze. O missionástwí (Neumann,
Cech z Prachatic) pel. z H. Dichlla.

1838: Kapitola Pražská za asu sw. Jana Nep.
od Pšiny. O nkterých cirk. starobylostech w
Cechách, od Millaura. O založení bisk. Poznaského
a Hnzdnnského, od J. Krbce. Poslaupnost pro-
boštuw u Sw. Kosmy a Damiana w Staré Bole-
slawi. od J. Hoice.

1839: Tažení kižácká. Polská legenda o sw.
VVojtchu. Pražská kapitola až do prwního arcib.

Ziwotopisy audiiw theol. fakulty. O bratrstwcch.
Jasnodol sw. Bernarda. Jerusalem a boží hrob. Za-
nícení chrámu toho.

18W: Obrana papež. Audowé c. k. rodu do
stawu duchowního wstaupilí. Jak se poalo bra-
trstwo škapulic. — O wzniku církwe katol. sw-
dectwí. — Papež Alex. HI. a cis. Fridrich I.

ISil : O inquisicí. Svvcení swátk w eské
církwi.

18i2 : O ukrutných mukách 14 františkánu w
Praze. Sw. Cyprian w djích swého wku auinný.
Wdlali starobylost o Kristu, a co wdla?

lSé3: Apoštolské cesty sw. Pawla.
íiS'44 : Jesuité do Guatemalu opt uwedeni. Obrana

klášterních ústawíi.

(IJ Kirily. 1838. Pollaowání kesfanstwí w Bla-

dagaskaru, od Filípka. 174. lilosrdné sestry, za-
ložené od arcib. Pišlka. 1845. str. 404,

cj eská Wccla. Mahomcdowa cesta sedmi nc-
besami, 1838, str. 215.

kj Historie Hleratury a nméní.

1126. W knize: Bohmische Grammatik v. J. Ne-
jedlý (w. num. 39) jesí kralký pehled literatury

eské, též i w Pelciowé grammatice 11. wydání
(1798 w num. 36).

1127. J. RUI.ÍKA a) W knize: Wesni-
ckého faráe rozmlauwání se swými osadníky

(w Praze 1804), wyítaji se wyšlé eské spisy

od r, 179G až do 1804.

b) Wenec pocty ku pocliwosli uených. W
Praze 1795: 8. kdež se spisy eské od r. 1783
až do 1796 uwodí.

c) Uená cchie, w Praze 4. 3 swazeky.
1. 1807 str. 26. IL 1808. IIL též 1808.

1128. Bibliotéka eských biblí etc. od ti-
náctého wku až do léta 1810, sebraná a vvy-

daná od FRAM'. ^OWOTNÉHO z LlŽÉ.
W Praze a w Mladé Boleslawi u Fr. Jeábka
1810, str. 141.

1129. Historie eského diwadla od JAXA
HÝBLA. W Praze 1816. 8. (co pedmluwa
k Abeliru. w. num. 359.)

1130. Nesiiirtedln wdná . . památka zw-
nného . . 31af. Krameriusa od KWCHA.
W Praze 1817. 8. (Wyitá knihy Krameriiisem

wydané.)
1131. J. GALLAS chowá wrkp. a) Poznamenání

uených Jlorawanu wšclikého stawu. b) Traktátck
umlc, malí, ezbá etc. niorawských. cj Sbor
uenosti ženské t. biografie slawných ženských.

1133. Zpráwa u listawu slowanském pi ew.

lyceum w Prešporku na r. 1837 wydauá. Ti-

skem K. Wiganda, str. 58.

1133. J. JUNGMANN. Historie literatury

eské, aneb saustawuý pehled spis eských,

s krátkau historií národu, oswícení a jazyka.

8. str. IV a 703 a 11 bez znám. W Praze

u A. Straširypky. 1825. [Pos. >yien. Jahrb. d.

Lit. 37 u. 38 odDobrowsk. W as. mus. 1837
od Palackého.]

1134. Auplný literaturní letopis ili obraz

slowesnosti Slowaiuiw náeí eského w echách,

na Moraw a w Uhich , od léta 1825 až do

léta 1837 y_j. Pipojen k tomu pehled litera-

tury od nejdáwnéjších wkfnv na imp. archu

co wýtah a pokraowáni historie literatury

eské od Juiigmanna etc. Sepsal J. MICIII..

W Praze 1839, w kom. Kronbergrowy wdowy
a Webra. wel, 8. str. VI a 353.

1135. Slowo o eských wcnicecii w Ra-

kowníce a Liberci, K užitku powšcchnéniu

slowansky a nm. sepsané a wydané J. W
JUSTINEM MICHLEM, lenem ádu pob.

škol atd. AV Praze 1830, wel. 8. sir. 72,

1136. Katalog eských knih od 1. 1774 až

do konce r. 18;í9. Seslawen a spoádán od

ANT. HAXSGHIGA. W Praze u J. Spurného

1840, wel. 8. sir. 72.
1137. Titniowé knih eských hniliowny prnl.

Zlobického. Rkp. w íluscum.

1138. Rozbor staroeské literatury, ítaný
we schfizkách eské spolenosli nauk sekcí lilo-
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lofick r. 1Š40-IS4I. (Wydáno z pojednáni

. k. spolenoíli nauk ady V. dilu 2.) W Praze

1642. >v 4. str. (.1 11-216 =) 105. — Diuliý

sw. w Praze 1845 (od r. 1843-4) sir. 78.

[Pos. KwtM. now. 1842 str. 53.]

1131). Jednání spoleinosli 'svlastenského Mu-

seum, ásl I. w Pruže 1823. 8.

1140. W íasopiserh a) We Wíd. Listech: O slo-

wariíkvih náoích. nm. sepsáno od Kopítiím. rcsky
picl. od J. J. (1813). Wýtah eti Kasakowskélio
bi^knpa elc. o literatue eské (|S14).

b) \y Cechiislaini: TosHuzení l)iilady Toinsowy
(1820) od Jatiulky ; Hlasatele (od Konráda), zpráwy
a wdomosli wlastenskó o diwadje éeském etc.

Hndehni uinní \v Cceliácli (1824). Žádost k eským
spi.-owatiliuu. oil K. z Kejerpalaky (1825).

c) ]V PiiUlt mldJeíe. Ozn mní a posauzení

knili ní'kter\'(h.

d) \y Kroku. Posauzení slowníku Paik. Zlomku,
Lidomila ete.

e) \y Riizmanitosleih : Púwodowé a wynalezení
emesel R S3.

f) as. nius. podáwá zpráwy o lileratuie jak

domácí tak jinoslowanské. .lednání spfilenosti esk.
museum >ve \>ýro('nih shromáždních jejích, od

r. 1827 atd. Zpráwy o Matici eské, jejiž organem
wlastne tento .isopis jest. od powstání jejího r.

1831 atd. Znamenáme zwlá.št: O klassinosti , od

J. J. 1827. — Rozliníisti \v exempláích Diadochu
Barlol. Paprockho. od J. Dohrowskho. 1828. —
1'oznamenání spisu J. A. Komenského 1829. Poet

• asopisu we swt. od W. Hanky. — LiterHÍ listy

od M inaického. 1829. — l'oznameiiání spisíi J.

HamnuTschmieda. 18.34. — Petiled pramenil staré hi-

sturicslowanské od Saf. 1834. — W r. J837. K. Anier-

lina zpráwy o duchowníni žiwoté nynjších asu.
— Ant. Junamann. Píspwck k historii Pražské
university. O spojení lékastwí se .swohodnými
naukami. — J. Malého: Krátká zpráwa o wynale-
zení umni knihtiskaského. — 1838. Sbírky slo-

Wíiiiskvch národních písní , od Šal". — 1842— 4.

Pehled literatury eské na r. 1841. 1842 a 1843.

od J. Malého. — 1843. Pozwání k liaslenstwí na

nastáwající slawnosti áOOletého založení «ysokýeh
.škol Pražských. — eský jazyk we \\(»jenské

akademii w Xowéni Mst za \\ídní. od .1. Uini:ina,

("as. Mus. 18-11. 515. — 1845. Zízeni hratr.stwa

literairiw w Cesk. Budjowicírh. — Pamti o ško-
lách eských z rektorských U-t M. Martina Uailiáka,
od Tomka. (1598—1612/. 1845. O knihownách obec-
ních, od AVocela. str. 455.

g) as. p. hal. í/mc/í. 1834. O založení jednoty pod
jménem : Dédictwí sw. Jana N., prawidla jeho atd.

h) echoslaic. 1830. I. 32. 8taw jazyka slowan-
ského w Nmcích ped 300 léty, od Scmbery. 1831.

VI. 61. lÍTiihkuper-twí na Moraw, od J. H. Pospíš.
•— VII. DcMiid. odmny.

ij eská lyiifti. Kdo wynalezl prach? 1845. .
B5. Inilci uiíirawšlí. . 104. Nowosti literatury

eské i jípo.slowanské w r. 1834 atd. — Umlecká
wý.Mawa w Praze 1845. . 41. K djepisu esk.
diwadla (1655) 1845. str. 263. Slawnosl Flamend-
ských li; sprdkíi. 18-15. . 11. Oznamowalel nowin
Tmies. c. 72. Lit. zpráwa (z Morawy) str. 64. —
\Hl\. Nowý rodilý híi.-ník (Wlnch) oil F. D. . 20.
Niihledy o diwndlt; w otrockých státech^ . 65. —
1812. . 55. Cjzozemští umlcowé w Kim. N-
které dodatky k historii poitowské Iriibky. . 104.
1841. 1842. Puliiící knihowny. . 90. 1814. .
30. Dopis Pražana wenkowanu. 1845. Hozen jest

los (t. odtržení se Slowákfi od eského spisownélio
jazyka) od Boh. Nosáka. str. 178. — Nkteié d-
ležité prosby prinnyslníku a lenáu eských (aby
spisowatelé zení mli k pochopu sprosiých lidí

atd.) str. 83.

h) Jindy a iyni. 1833. I. Lit. zpráwy z Halie,
Rusi. II.' \Výrnsky nkteré z Kanbkowy po polsku
napsané rozprawv: Rzut oka t);i ^^•ziliemnos czes.

i pols. jezyka (ozm. Lw 1833. 431.). 63. — Z
Morawy. '38. Z ech. 78. e.ši w Polšt ald. — 101.

Jazyk eský we \Vídni, od Šeml)ery.

1) Hronka. 1836. Liter, zpráwy z Uher a Cech.
— O ítaích knihownách w Uhícb. od (íwotha.

1837. Listy od Kampelíka (obraz esko-slowanštiny).
— 88. SIowo k p. Chmelenskému ohledem posud-
kiiw, od Kuzmanyho.
m) hal. Fejcrp. 1830. 1838. Lit. zpráwy.

n) I\rok. Pr. 1831. O literatue wesins od Berg-
nera. — O spusobu a užitku pekládání z cizích

jazyku od paní z Slael.

fl) Kirttj. Obsahují zpráwy o literatue eské a

jinoslowanské we wšech swazcícli, od r. 1834 atd.

Stcnoirraíie, od Kopeckého. 1834. sir. 157. Jak by
se knihy eské ohlasowati mly. eština u wyda-
watelíiw asopisiiw a w kanceláích a sandech.

342. — Naše asopiscctwí, od Tyla. 149. — ínská
uenost, jazyky a písmo, od Zapa. 1835—6. (35).
Pohled na lit. nejnowjší, od Tyla.

1838: Dušewný žiwol západní Ewropy w posled-
ních stoletích, pel. N^rfátko. Pil. 37. — Školní

konferencí w Cerw. Janowicích. Zízení sboru ui-
telského w Liplowském seniorátu.

1839: Píl. 17. O diwadle Brnnském, str. 83
atd. též 1839. píl. 3 atd. Ilyrské diwadlo, z Da-
nice j)el. Nosák. píl. str. 106. Západní Sloyvané

a lit. eská (z Angsp. Nowin) píl. 85. — lístaw

ei a lit. w Prešporku píl. 25. \\ Lewoi M. Hla-

wáek esky uí. píl. 4. W Štýrském Hradci tau
studenti jinoslowanské knihy píl. 16. Národnost
niorawská, píl. 10. Wzdlanosl w Rusii. píl. 32.

W ychowání weejné w Rusku, ])íl. 9. O lení knih

a spolených bibliotékách, od J. Hochmanna str.

326. Bibliotéka založena w Železné, od J. AVIa-

sáka. sir. 87. W bláznici Pražské, od I). Riedla,

sir. 176. Diwadlo w Hradci Kr. od Lhoty. str. 64.

O uených Slawistech we Waršaw, z pols. od
Zapa. píl. 89. O <»ském ruchadle, str. 102. F.

Daucha. — Knihy krále indického. 254. Prwní
wynálczce parních lodí. 286. O prostonárodní poesii

slo\\anské, od A. J. \>rfátka. |t íl. 11.

]8'il): Píiiirky, od J. z Hwzdy [Básnní Meíe-
zínka r. 1792. z r. 1818. Prwní lirowození .Swejc.

rodiny 1823. Wlastenci. 1815.) — Dijvadlo w Brné
144 ald. — Slalislika lat. škol w Cechách. Now.
103. Ti nowé eské knihowny. 95. SIowo o í-
tárnách a Zl.itodoIcch, od Machkíi. 86. (íulenberg

152 atd. Stolice slowanská w Paíži. 246. Preš-

|)urský ií.slaw. 407. O (íutenberfrowi. 21. a Now.
56. Pehled literární innosti naší w r. 1840. str.

1. Now. Wjdáwání bibliotéky klassiki wšech ná-

rodu a asii. wd a umní. Now. Kwt. 1840 91.

— 1841. 85. Literní a jiné rozpráwky, od Sabiny

(o Tylowých spisech) . 95.

18il: Akademie Žollnská. Now. 19. — Jos. Prokše

weerní besedy hudební. Now. 24. atd — Prwní

akademie eská w Praze 1841. 2. Ledna. Now. 2.

184 'I : Sestry Milanollowy (hudebnice cizozem-

ské) . 14. Národní básniclwí slowanské, od W.
Krátkého. Now. 29. 1841. Pirození básníi eští.

1840. 102. Now.
18^5: O slohu práwnickém (bídný slaw) str. 1.
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Slo?er pofI;íwá odmnu za flramn. No w. 101. Hudba
w echách. A'o\v. 9. IS. Ani. Hodík (hudcl)ník) . 38.

JSÍ3: Pehled literatury e.-ké. 1842. str. 1. atd.

Kow. Umlecká wýstawa r. 1813. str. 50 atd. Hu-
dební konservatorium w Praze, od Rittersberga. .
18. Mladý hauslista Laub. c. 20.^— Prwní zkauška
eského jaz. w Moskw. . 59. Cesií hudebníci, od

Michla, . 37. AVýtah z ei držené pi prwním
shromáždní tenáské spolenosti a základu kni-

howny w Karlin, . 17.

J8i5: Staw národnosti w Táboe, str. 199. Mo-
rawská literatura, str. 19. Literatura a Kritika, str.

296. Zpráwy o literatue polské, . 29. — O hudb
w Ruších, . 6. Školní knihowna w Dvvoru Krá-

lowé. str. 274. Zkauška we škole warhanické, str.

348 atd. Hudební a diwadelní zábawy w Wysokém
Weselí. str. 275. Slowanstwo w Slezšt. str. 259.

echowé, eská beseda a koncert we Wídní. str.

227. 251 atd. Cestující spolenosti herecké, od Tyla.

242. 294. Škola w Libuni, od Kamp. . 21.

Paulnik zawírá též zpráwy o literatue. 1826—7.

Pludy. 1836. Krátký pehled událostí literatury

na oboru Slowanska s pipojeným pojednáníui o

spolenosti uencuw ei esko-slowanské w Preš-

porku.

Pítel mlád. Dáwá též zpráwy o knihách a lit.

1825 atd.

Ro:,!. Pr. 1826 atd. poskytuje také zpráwy lit.

WJaslimil. 1840. Hlasatel slowanský (literát.) I.

297. II. 88 atd. 111. 80. — .lan Šastný fo wynale-
zení tisku) od Wrfátka. I. 175. — Nowá nm. ly-

rika, od Jul. Seidlitze. II. 269 — Ochablost we
franc. literatue dle Fil. Chesela, od \V. Filípka. II.

171. — Anglická dramatika dle T. L. od Píchla.

III. 257. Herny w Londýne dle A. Langerhannsa,
od Filípka. IV. 53.

18il : Diwadlo španielské. II. 275. Literatura

zahraniná, od Daurliy. I. 187. Literní besedy [rus.

pol. literatura] IL 87.

icS42: Slowo o spisowatelstwí wlastenek, od Fr.

Dauchy. str. 245.

E. ZEMPIS.
1141. Krátké wypsání zem eské', od JOS.

TÁBORSKÉHO. W Praze 1778. 8. str. 280
(cf. W. Lebedy z Bedrstorfu : Knížka obwese-
lující etc. 1610.

1142. W knize : Erdbeschreibung von Miihren,

Prag bei Gróbel 1780, jsau jména eských míst

piložena.

1143.LADÍSL.BARTOLOMEIDRSAGeo-
grafia, aneb wypsání okršlku zemske'ho s 6 ma-
pami, wlastní rukau jeho w yrylými. W Báské
Bystrici u Jana Štefaniho 1798. 8. str. 112.

1144. Kratiký wýtah z geografie uherské,

od JANA KRMANA. 1802.

1145. Známost wlasti. Nejwíc pro školy

slowenské w Uhrich sepsal . . JlRÍ PALKO-
WIC. Oddlení I. . známost geografická. W
Prešpiuku u S. P. Webra 1804. 8. str. 139.

(Wíce oddlení této dobré knihy newyšlo.)

1146. Weliká loterie pro panslwí Hluboš a

Piín i se železnými hutmi w Cecbácb. 1815.

(w c, kr. dworní impr. ryt. z SohonfeMu). 8.

str. 20. Obsahuje popsání míst dotených.

1147. Králké wypsání eskeTio králowslwí

od .J. B. DI.ABAE s mapau. W Praze

1818. 8. str. 516.

1148. Wšeobecný zempis neb geografia Ave

tech dílech, s welikau rylinau a dwma nia-

pama, zwlášt pro uitele i ekance školní a

mládež wlaslenskau. Prací a nákladem KARI.

A

ŠÁDKAetc. W Hradci KráL I. díl 1822. 8.

str. 132. II. 1823. str. 219. III. díl 1824.

str. 219 (s mapami).

1149. ALEX. DUXDRA a) Zempis krá-

lowslwí eského, w nmž se nachází, jak toto

králowstwí zrostlo
,
jeho znak, wláda, poloha,

hranice, welikost , hory, požitkowé^ prmysl
etc. W Praze 1823. 8. str. 165.

b) Priiwodce po Cechách ,^ neb poznamenání

mst, msteek, mslysfi etc. ^V Praze 1823, 12.

cj Králowstwí eské statisticky-polohopisiié

popsání od etc. I. díl, kraj Plzeský. W Praze

1845 u K. VV. Medaiia, wel. 8. str. 333 a

predml. [Úwaha od dtra. ejky. Kwty 1845,

5. 122.]

1 1 50. Krátký zempis w rozmlauwání s dit-

kami od Mich. Kadan. W Praze u Straširypky

1823. 8. str. 149 a rejstík.

1151. Ponawržení o slawu a ádech ducho-

wenstwa w echách z ohledu slawopisu wiibec

od J. A. DUNDRA. ást L W Praze u kuihk.

A. K. Kronbergra. i Z. sti\ 146,

1152. Prwodce po biskupstwí Králohrade-

ckém , aneb topografické popsání wšech mst,

msteek, panstwí, hrad, klášter, statk,

sídel rytíských , wesnic a zboených hrad i

s památnými událostmi jejich, w témž biskup-

stwí se nacházejících, od J. M. KRÁLE.
W Hradci Král. 1825.

1153. Zempis ili auptné popsání oboru

zemského. Podlé posledních státních zmn a

nejnowjších zpráw, s porownáním nejdleži-

tjších mincí, mr a wah, a s dokonalýiui rej-

stíky slow i wcí. Podlé frauc. Abregé de

géographie par Had. Balbi. Díl I. 1835-7.

str. 768. w 8.

1154. Statistický míslopísný pehled Rakow-

nického kraje. Pel. K= HAUfcíMAXN. W
Slaném 1844, na archu. (W. Kwty 1844

str. 220.)

1155. Atlas starého swla, spoádán od W.
MERKLASA. \\e\. 4. . I. Obor zem sta-

rým známý. 1843. . II. Palestina. 1845.

1156. Atlas k pirodniniu zempisu, sesta-

wen a potebným te.xleni opaten od W. leik-
lasa. Sw. I. w Praze 1843. [a) Mapa car

slcjnoteplých. b) Mapa sopek a zemtesení
w íši Allanlského oceánu, c) Mupa rozšíení

hospodáských rostlin, dležitjších strom ake
w Ewrop.J
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11,j7. .M;tlý zem'1'isiiý Atlas, dle nejnowj-

šiili zpráw a |)oniiiiLk sostaweiiý s políchnýin

ti-.\liii wydaný od \V. iVerhlaga. W Praze

1S43. Swaz. 1. [Západní puiukaulc. Ewropa.

liakaiiská íše. Sluwansko. ilulandy a Bt-lgie.

Aiislialic] Sw. II. Wýcliodni polokaulo. Asia.

Šwedy a iNorwegy. Cechy. Obor jazyka cesko-

slowaii^klio. Hali.

1 1 5S. Alias zempisný od W. Merhfdsa, ná-

kladem musejním 183(5-45. a) Wýcliotlní i h)

západní polokaule. f^ Ewropa. d) Španiely a

Tortugaly. e) Welká Briíanie a Iry. f) Císaí-

slwí rakauske'. gj Králowstwí uherské. 1844.

JO Itálie. 1845.

1151). ílalý piírníní Atlas. wšcch ástí zem,
obsahující 27 listu, pomocí //;7i W. Zupa
zii(ito>ven od W. Merklusa. W Praze 184G,
nákliidcm Matice eské.

IIGO. KARLA WLAD. ZAPA Wšeobec-
ný zempis. Díl I. w Praze 1S4G. 12. str.

495 a obsah. [Malé encyklopedie nauk nákl.

esk. Mus. díl VI.] Dílu II. sw. 1. str. 338.

IIGI. 0|.is Slezska, CVPIUAXA LELKA,
kaplana Hulinského. W Haliboíi 1846 u .1.

Herzosra. 12. str. 45, s mapkau Slezsko píed-

stawujici, lilhogr. u .1. Jloslera w Uulín.
1IG2. W asopisech a) W Roimanilostcch: Pii-

Jjywání lidnatosti w echách 8 65. Uídkó sláií w
Cechách C 75.

//; Uc Miil. Listech: Oslrow sw. Heleny (1816).
O pirozené iiowazo zem eské (Paízka). O e-
chách (Rauleukrancc). O Siowanech dle Herdra
(.1. J.) Zmny zem fZie<ílera).

r) W Diihiushiini: Miloty Zdirada Poláka Cesta
do llalie (konána 1815—18.) Zawírá ninoiio nowho
znaniL-nilúho, a jsauc na 4 díly rozdlena, táhne se
krze wšccky swazky mimo poslední.

d) W Cechoslnini: Wypsání krajii \v Cechách,
Liloniiirkého, Králohrack-ckého a Bydžowského od
>>á<lawa R. Krarncrinsa (182()j. VVypsání krajin
zem ruské, od M. Krále (1820—1). Piilowání po
horách Krkonošsk>'(li od F>udwíka (1821),

v) [V Krolni: O ííindich. od A. J. (II.) Píiuod
Swiwn a Boj (IV.) >\ šcohecné pozorowání po-
etných známek národíi (III.)

f) as. mus. 1«27. Ponauné sbírky o zemi, od
>V. A. Swobndy. 11. 112. - 1829. Amerika i Ew-
ropa, od Ale.x. Ilumholdta. III. 99. — 1813. Po-
niu< ka k národopisné map krák esk. od J. F.
Smetany. 130. — Bozhraní mezi echv a IVnui w
Cechárh, od J. A. Dundra. 570. l'844. 32. -
1K4.T. O jnínu a položení msta Winetv, s mapkau
od P. L. áafanka. 3.

íl) Kn.k. Vr. ÍKU. IÍ. Baikal, nebo sw. jezero,
od \\<icšníka. Pí<l;iwek k zempisným jméniim
.slowanskym, od Tahliee. 131. — í) zemi " Kon^o.
dle B.irowa, od Prc>la. 606. — 1833. O oslrowii

^'"íií'
''''''"'"'-onním u<(l;'.\vno powslaiém. odlhož.

3.->. III i;j9. — ÍH'M\. Aiísiin zempisný králowstwí
Emerrinj; ii prosted Ma(ia>,'askaru, od Jlilseiiburírra
a Baj./a. III. 337.

^

h) Ccslui Wrcifi. 1810. Sn.-id so pece dostam-me
k .íi-werii. .str. 2 I. Plawha na ostrow sw. Heleny. 355.

i) Kintij. 1.š:M. Lidt.Mtost, 64. — Kiladelli:!. 97— 1835. Jelení 300. Skalka, od Pibika. 406. -

1836. eské hory, k swtozoru. 1835, od Boro-
wiky. 70. — 1S38. Zahrady na dn moských
hlubin, od W. Koínka. 375. — Majorka a Biskaja,
od Procházky. 247. Oslrow Island, od téhož. 237.
Sedniihradsko, od .1. Škody. 29*2. — 1841. Cesta
po horním Styrskn a Bakausích, od M. Fialky. 13.

C"echowé w cizin. Zempisno - statistický obraz
krajin illvrskýeh. 44. — 1843. O Africe, od F.

Maska. . 58.

/;) /'///<•/ mlád. 1827. Lidnatost w echách r. 1826.

Zempis císarstwí rakiiuského w otázkách a

odpowdích. — 1835. Poet škol w bisknpslwí
lualoiiradeckém. — Zempisná známost král. esk.
1832. Pamtnosti ecké. — Krajiiw esk. lidnatost.

I) llinf. I'r. 1826. \\zdálenost hlawni.ších mst
od Prahy. 2.57. 1827. i'ro známost w rusko-turecké
wojn. (i4. Sundá. 82. 1830. hiwan Liptowský. 33.

lil) H. iriir. 1831. Bechyn, Bertrándva, Cako-
wice. I. 69. Varšawa, 217, Praha 250 ald. Kau-
marské jezero w Zali-cku. 353. — 1833. Oko. 182.

n) Tittranka. 1832. Poet kat. cwangelíkuw ald.

w Uhích. II. -)

F. L I B O M U D R C T W í.

u) Clowkoslowí.

11G3. Diišeslowí neb krátké uení o duši

pro dítky, kteréž sepsal J. G. Kampe, zešlil

NORBERT >VVV\EK etc. s IG rytinami. W
Praze 182G u F. .lei-ábka. 8. str, 147.

1164. Faedon aneb Sokratesowo poslední

rozntlauwáni o nesmrtedliiosti duše , s pipoje-

ným žiwotem téhož mudrce. Dle Mendclsohna

pel. J. ERNÝ. W Praze 1833 arcib. tisk.

mal. 8. sir. XII a 236.

1165. FERU. IIVNY Dušeslowí zkušebné.

W Praze 1844. Malé Encykl, dil IV. náklad,

esk. Mus. 12. sir. 370.

11 GG. (Rukopis.) Dušeslowí od VINC. ZA-
HRADNÍKA, u \V. Špinky (1836).

11G7. O cilii a rozumu, od M. KLÁCELA
1843 sir. 53.

1168. lowk w podobcnstwí , ili zrcadlo

pro každého, jemuž na lom záleží, zet low-
kem. Wydáiio od P. W.VC^L. FROSTA,
kalechely a editele n wyucowáni , a od P,

WÁCSL. KOT.VTKO, uitele w lislawe Praž-

ském pro hluchonmé. S XXIII obrazy. W
Praze u syiiii Bob. llaasc 1846. wel. 8. str.

220. [Též nm.
I

11 69. Mneinoteclinika od EDUARDA PIKA.
W Praze 1S4G sir. 53 w 12.

1 1 70. Po riiznti : a^ W Hlasateli a) P-cd-

iHtsti lowoka nad zwialy lil. 1()3. (i) O po-

waze lidského tla (dle Fuiike) od Fr. Tovisy.

II!. 380. b) W hrokn. Powšechné zkaumání

ducha lowíbo w jeho innostech, od /'/•,

l'ahuké/i.0 (II. 127). c) VV Píteli Mlúdeie.

^) (AV///. Der schnelle Wanderer durch Europn
eic. vdii Mat. Kueyssl. L-^hui 1838. 8. str. 145
tná též eská jména mst.J
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o pirozených schopnostech lidských (w II -V.

swiizku). d) as. Mus. 1840. Psychologické

badaní o proslorozoru, od Purkyn, 355.

bj Logika, metafijsika, Krasowéda etc.

1171. ANT. MAREK, a) Logika neb iim-

nice. W Praze 1820. 8. str. 208. i) Zá-

kladní fdosofic. Logika lil. wyd.]. ^leíafysika.

W Praze 1844. vvel. 8. str. 331. [Nowoíeské

bibl. c. IV. nákl. esk. Mus. Pos. od Klácela.

as. mus. 1845. str. 130.]

1172. Mostek aneb sestawení skromných

myšle'nek o lom, na cem každému záleželi má,

od M. KLÁCELA. [Pos. Kwt. now. 99.]

1173. W asopisech aj as. mus. 1827. Okus
eské terminologie filosofické , obzwlášt kraso-

wédné, od Palack. O klassinosti atd. od J. J.

1S28: Fedros aneb o kráse, z Platona, od Palack.

JS29 : Krasowéda, ili o kráse a umní, od Pa-
lack. Kn. I. o Krasowd (1827). Kn. II. o kraso-

citu (1829).
1830 : O pwodu kominosti a traginosti, od téhož.

183i: O rýmu, od Jlalého.

1837 : O duchovvním žiwot nynjších asuw, od
Amerlinga.

1838: Dkazy o jsaucnosti boha, od R. Zeitham-
mcra.

18il: O libosti a smíchu w postupu. Od Klácela.

Rozwinulí wédectwa, od téhož.

1842 : Tlak, puzení, swéwolnost, náboženstwí, od
Klácela.

1SÍ3 : O smrti, od téhož. — O wznikání lidské

spolenosti, od Tomíka. 1842. str. 483.

18 i4: Jestli poteba filosofie literatue eské, od
J. F.

h) eská Wcela. 1840. Ríiznost smýšlení o kráse
tla lidského. Fr. Daucha. str. 187. — 1838. Dobrá
pamét. 166. Duchowní dary zloincowy. 1844. .
24, od Tomíka.

c) Hronka. 1836. O kráse; o básniclwí wbec
atd. od Kuzmrinyho. III. 61.

dj Krok. Pr. 1831. O logice, od Síra. 553. Pe-
^ hled wšeobecný pokroku we filosofii. — Pehled
djin krasowdy, od Palack. IV. 21. — AVýtah z

eí pi zaetí tení metrických, od Šafa. I. 19.

e) Hlásal. Rozjímání o nkterých stránkách prak-
tické filosofie, o V. Zahradníka. IV. 421.

f) lúréiy. 1838. Kmetowé a dti, od Storcha. str.

110 (k lowékoslowí). Mody, od J. Kašky. str. 166.
207. Mysl se srdcem we sporu. J. AV. Podlipský. 173.

1839: Podiwné domnnky, od K. 817. — Podiwní
spiísobowé nkt. hudebních skladatelíivv. 62. Bi-
chopásek. 145. Gally, námsíník. 63.

1841: Drobty, o P. Weselského. . 15. eské
granáty, c. 10. od Dauchy.

1842 : Stwocní lowka, od Amerlinga. . 7.

1843: Žena. now. . 2. 4.

1846: Zápisky blázna, z Gogola.

g) Mlasliíii. lowk, weliká pohádka, od Amerlin-
ga. 1840. L 47. ald. IL 74. III. 157. IV. 34. Slowo o

filologii, od Kaubka. II. 251. — Zbžné nástiny

zbžných myšlének, od W. Filípka. 1840. IIL 145.

cj Pkná ttmní.

1174. Saiistawui nawcdeuí ku krasopisu,

wydal JOS. WL. MAZÁ etc. [Por. Kwty
1845. str. 348.]

1175. W asopisech a) as. mus. 1836. O malb,
od K. Amerlinga. I. 72.

i) es. Wreia. Ilillardfiiw pokreskowací apparat,

od Dr. Amcrlin<ra. 1840. str. 266. — Pouení o

stawitelstwí, od JíJndla. 1841. . 1. Myšlénky o sta-

witelslwí. . 28. od K. St.

c) Kwily. Malikost o malístwí. IVow. 1842. str.

59. Wlaslimil. 1842. O uméní obraznickém w e-
chách, od \\. Pedáka. 58.

d) Kritika.

1176. W asopisech a) as. mus. Slowo o kri-

tice, od Chmelenského. 1837. 263. Krajinská Zhbe-
liza (welka) wydáwaná M. Kastelicem w Lublani,

od elakowsk. 1832. 473.

M. F. Klácela náwrh o zlepšení asopisu mus.

s pídawkcm od redaktora. 1842. 3.

b) Wlastimil. Literatury polské Wišnwského po-

sauzení. III. 92. Krašewského : Swt a básník. 186.

Literární besedy. 1840. I. 99. Rubešowy dekla-

mowánky, Anierlingw prfim. posel. Balbiho zeni-

pjs 208. elak. ohlas písní esk. Kwty cizokrajné;

lowk a peníze, román Souvestra. — II. 196. 289.

Jefta, od AVlka; Pemyslowci, od Wocela; litera-

tura polská, od Wišnwského. též III. 92. — t'^6.

Swt a básník, od Krašewského. — 1842. 90. e-
ské besedy na r. 1842. — Národopis Saf. Zlaté

zápisky; Zrcadlo ald. od Zapa; Lucie od Frant.

Swobodowy. str. 183. 277.

e) Mrawné a nauné spisy.

1177. Jak. Federsenna Kniha mraw ke-

sfanských pro mšfana i sedláka, od Wácsl.

Chardy (STACHA), w Praze u J. K. Hraby.

8. 178G, str. 351.

1178. Beckera Kniha bídy a pomoci pro

selský lid. W Brn 1789. 8. Jest: Beckera

Nolh- und Hilfsbiichlein, lépe pod titulem: Po-

moc w poteb, neb užitení weselí a smutní

píbhowé wsi Mildheimu, od FR. TOMSV.
1791, w Praze, 8.

1179. Nowá loterie pro hospodáe a hospo-

dyn, též pro dti a eládku ;
aneb welmi pro-

spšná nauení, kterak lowk jedenkaždý as

swého žiwola šfastn žiw býti a w bezpenosti

cíle swého dojíti muže. 8. w Praze 1793,

str. 23, od kVEV. LE.SKV.

1 1 80. Odkryté tajnosti arodjuických kuii-

štíi k wýslraze a wyuowání obecního lidu o

powrách a škodliwých bludech. Nm. sepsal

Eckartshausen, do morawského jazyka peložil

WR.Vr. IMONSE. W Holom. u Jos. ílirnlo-

wé. 8. 1792.

1181. Pkné wypsáni žiwota dobrého a roz-

šafného sedláka Wendelina, s obrázkem. W Praze

w Elsenwangcrské impr. 1792. 8. Z nm.
Jest wzor neb ideál sedláka dokoiialébo ; obsa-

huje pak mnohé dobré nauení. Od MATJKY,

i
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1182. Dobni nula w obzwláštnich príbé/.ích

založiiti ut'iii'iir.1 k i)ol\vizcni, neuíeiUMmi

ale lidu k prospocliii sopsaiiá od 0X1)KEJE
IIAKTLA, adwokála. W Praze 8. 1794.

Ilb3. Ilrahle JOS. z TlILMJ e k pod-

daným swýin. 1795.

1184. Poklad národu, aneb prospšné na-

uíeai w pkných pibzich o mnohých nžile-

nýih wcech, lak aby lid byl rozumnjší, lepší,

možnjší elc. upiimii podlo/.ené a wyprawo-
V ané od jislélio lidského piilele, z nm. (od

STKV. LESKY). W Praze 1796, nákladem

J. Beránka, impr. u s\v. Anny. 8. str. 383.

1185. JaXA RULÍKA a) Krátký spisek

o slawu sedlskcm aneb oráskm. Ku poctiwosli

panu Fraídiowi N\'a>vúko\vi, echu >výborne'mu

a potiwmu, 1798. 8.

b) Wesnického faráe rozmlauwání se swými

osadníky o oswíenosli, zešlil elc. 1804. 8.

str. 48, w Praze. (O oswicenosti, stejnosti a

6wo!)odnosti , o knihách eských , wyšlých od

r. 1796 do 1S04. Porow. nnm. 594.)

11S6. JAN IIOSEK a) Kniha o slawu

wojenskm. \V Praze 1799. 8. b) O záští,

peyše a ncswornosti. NV Praze 1799.

1187. Chudý Jakub bez nedostatku, z jedné

wýborné knihy wylaženo od K. VV. W. s pí-

sni mrawnau w 8. 3 listy, bez roku.

1188. Rozmlauwání uitele s nkolika sedlá-

ky o škodliwosti powery , od PAWLA MI-
CHALKA , pi'i církwi ewang. Piliszké dílek

uitele. S piedmluxNau a nkterými pídawky
MICHALA IN.sTrrOKLS MOSSOCZY.1802
8. w Prešpurku u .Šim. Webra. str. 306. (w.

Oeslr. Annal. 1803. Now.)

1189. JAX HRDLIKA: Knížeka pro

eled kestanskau. Hkp. 8. (u p. Boka.)
1190. Urení lowka. Ze Špaldijiiku pe-

ložil B. TABLIC. 8. 1802. str. 112 krom
pedníliiwy.

1191. Dobrá rada w poteb, aneb w ypsáuí

Dawida opalrnélio , od W. KÍIAMERIUWA
1803. 8. z nm. (^Salimanna Klujre) str. 1 76.

1192. Zahrada mrawomaudrosti od J. GAL-
LASE. Bkp.

1 193. Zrcadlo wýborného sedlského obcowá-
ni, pedstawujicí: Žiwot a píhody.. Fr. Wa-
wáka, rychláre ddiny Milic etc. z nm. (prof.

ymelid) peložil a rozlu.jnil . . TOMÁŠ
FRVCAJ. W Brn I. díl 1807 sir. 210. II.

a III. l 1809.
(Mnoho dobréJKi obsahuje o ho.spodárslwí pol-

ním: jazyk inorawských proviiicialisinu plný.)

1194. .JAXA KE.IE.ŠE o) Ilias wolající

k .sedlákm o pednostech a nedostatcích slawu
tohoto k prospchu , nauení a zwlášt k ^^ ý-

sfraze sedlákft od jejich pílele. 1808. W Preš-

purku. 8. sir. 83. b) Nezemanum zemanslwí

žádostiwým. 1812. We Wacowé u Ant. Gol-

líba. 8. sir. 16.

1195. Wácslaw a Dorota, aneb obraz pro

obecný lid, wyslawený od V. XEDELE. W
Brn 1812. 8. (znm. swobodné a rozšíeno.)

1196. J. JAWORXICKÉHO a) Zrcadlo

zlaté pro mládež škole odrosllau, rodie a ui-
tele. W Praze 1815. 8. b) Duchowé a stra-

šidla , aneb knížka welmi utšená , w kteréž

Forlunat syna swého Luciana netoliko wyuuje,

že strašidel není , a že Jáblowé tlesným sp-
sobem lidem škoditi nemohau \ nýbrž i také do

swta jej wede etc, w Praze 8. 1824. c)

Podobenslwí aneb rostlinky zem swaté. Wšem
aullým a ušlechtilým matkám a dcerkám Avlasti

naší. Díl I. w Praze 1824. 8. d) Lucian

syn Forlunaliiw a obec Skalenská, aneb kniha

o pow rách , w které se obšírn wyprawuje,

kterak to Lucianowi prospíwalo, že na strašidla

již newil
;

po wyložení powr písmeni swa-

tým, rozumem a zkušeností jedná se o pow-
reném chowání w nemocech , o me , snech,

sympatii , zažehiiáwání
, i)i hospodástwí , do-

bytku, prodáwání a kupowání
,
pi malých d-

tech , kmotrow stwí , satku manželském , smrti

lowka, na štdrý weer, o wolení dn. 3 díly.

wel. 8. w Praze u Ház. 1827.

1197. Dwa zkušení, wýborní prosledkowd,

kterak lowk w stálém zdrawí žiwot swíij

prodlaužiti a nejjistji zbohalniuili mže. Prwní

z Huflandowýcii ^ druhý z Franklinuicých ma-

lých spisu. pel. od J. HÝBLA. W Praze 1817

w 8. Druhý spisek díwe a w Hlasateli IV.

494 wydán.

1 198. Obšírné wyprawowání podlé 5fl/z/«rt«n,

kterak Arnošt Zabranský (llabcrleld) ze sedláka

swobodným pánem uinn , od A. G. WC-
CHÁXKA. VV Praze 1815. 8. sir. 352.

1818. 8.

1199. Umní, kterak ženy a muži štastny

býti mohau. Od R. J.LAXUFRASA. WJind.
Hradci 1818. 12.

1200. Šmalimj Ludw. Chr, Domowní uitel.

Pel. JAX SEPESY. W Lewoi Jan Werlh-

mller. 1819. 8.

1201. SCHVVERDLIXG JAX a) Powin-

nosti manželu, rodi a poddaných kesfunských.

Dle nm. w Brn Jos. J. Trassler. 1827. 8.

b) Powinnosti mládeže. Dle nm. W Brn

Jos. J. Trassler 1827. 8.

1202. Zlatodol, aneb zpustlá wesnice , ob-

nowená faráem, uitelem a manželkau jeho,

z nm. (Zschokke) pel. FR. J. .SWOBODA
elc. W Praze 1830, u iMartina Ncureutra, w
12. str. 280.
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1203. Mentor, neboli šlechetný wfulce k bla-

žeiiéinu žiwotu od Silvia Pellika. Z vvlaske'ho

pel. JOS. ERNÝ etc. W Praze u J. Fosp.

1835. 12. str. 118.

1204. Pokladnice Franklínowa, anebo kterak

rozumnau piinliwostí každý fclowk zbohal-

nauti míiže, prospiwaje we ctnosti a pobožno-

sti, nabýwaje milosti ii Boha ,
pak u lidí lásky,

wážnosli a slowútnosli. 3Iaudrá rada mladým
starýmže we wšech okolnostech žiwobylí lid-

ského, wydaná FR. K. KAMPELÍKElM. W
Banské Bystici tiskem Fil. Macholda. 1838. 8.

str. XV a 191.

1205. Pouení o pití koi-alky. Podlé nm.
Die Brannlweinpest , sepsáno a ku prospchu
národu cesko-slowanského w Cechách, Moraw
a Uhích na swtlo wydáno. W Praze 1838.

8. str. 92 u Spurného. [Pos. Kwt. 1838
pr. str. 19.] Potom pod titulem: Koalecní

mor, aneb kratochwilné pouení, jak se lo-
wk pití koalky warowati má, dle nm, od

JAiVA KRBCE etc, II. oprawené a rozmno-

žené wydání tamže 1840, 8. str. 109. Po

tetí 1840 str. 116. Po twrtél846 u Spur-

ného, Týž spis w Brn 1846 nákladem Wini-
kerowa kuihkupectwí. [Wlastn tedy páté wydání.]

1206. O písaze, od VINC. ZAHRAD-
NÍKA , býwalého faráe Kešického , k tisku

doliotoweno od J. V. Jirsika etc. W Praze

1839. 12. str. 101.

1207. Panna we swé dstojnosti, ili pra-

widla žiwota nábožné panny, od.JOS, ŠKODY.
W Praze u Posp. 1840. 12. str. 74.

1208. Šlechetný mstitel. Dle Chimaniho wzd-
lal FR, LUKEŠ, knz cirk, W Praze u Posp,

1841. 12. str. 20.

1209. Wýstraha od pití páleného, kterauž

dal w dewíti poueních w sw. postním ase
r, 1840 milé osad Popowické církewní knz
WOTÝPKA, W Praze 1841 u W. Špinky,

wel. 12. str. 100.

1210. Krátké pouení o písaze w šesteru

rozmlauvvání, od FR. LUK8E etc. W Jiín
1844 u J. Kastránka. 8, str. 75.

1211. Sbírka pouných a zábawných spisu

pro rolníka a emeslníka. W Znojm nákladem

E. J. Fourniera, tiskem arcib. ti«k. w Praze,

wel. 16, íslo I. Zlí následkowé z pití ko-

alky etc. 1844 str. 52. — íslo II. Pawel

Klauda, štastný sedlák, 1844 str, 111. —
Štstí chudých, powídka z emeslnického žiwota.

1844 str. 72.

1212. He pedslaweného obce we Šwéca-

ích pi zakládání tak eené Spolenosti Stíd-

mých, W Berlín 1810. str. 24 w 8. | Wy-
dání 5000 exempláíi. Jest to wýstraha ped
pitím koalky.]

1213. Pálenka otrawa, rozpráwka k pouení

a wýstraze starých, mlndých, bohatých i chu-

dobných. W B. Bystici u Fil. Macholda 1843
str. 119. wel. 8.

1214. Rozmlauwání o koalce jakožto nej-

horší psot w domácnosti, již dle p. Bottchera

k wlastencfím swým milým k rozumnému uwá-
žení podáwá FR. RADLO , zámecký kaplan

w Jomništi, 1842(?). wel. 12. str. 119.

1215. Koalka zkáza tla i duše. VV Znojm
1845 u Fourniera.

1216. Sto otcowských nauení. Amulet pro

cestující emeslnické towaryše. Wydané od

JANA NOSKA (z um.j. W Jiín u Ka-
stránka. 16. str. 44.

1217. WÁC8L. ŠTULC. Dobrá rada w
poteb. Upímné slowo k milým krajanm.
VV Praze 1846, arcib. tisk, str. 12 w 12.

[Byla do nminy peložena, a wzbudila u jisté

ásti obchody wedaucího spoluobywatelstwa we-
liké pohnutí.]

1218. Škola mrawfi a užitených wdomo-
stí od .J. P. PIBÍKA. Sw. I. w Praze 1845
u J. Pospíš. 16. str. 101.

1219. M. J, HURBANA Slovo o Spolkch
Mjernosti a Školách nedlních od etc, W B,

Bystici 1846 u Fil. Macholda, wel. 8, str, 76,

1220. W asopisech a) We Wid. Listech: Dm
I)lázniwých(AVindyše). O smrti Ant. Marka), obojí dle

Eiiffla. Mravvné pnipowdi, od A. Parízka a j

(1813-4.)

b) Cas. nitis. 1829. Powahopisy, dle hrab. Gozzi,

od F. J. Watka. III. 26. 1832. 'Plíwiiík, od J. J.

též o sob tištn pod jménem PIewel. — Kosmo-
polilisiuus a wlastenectwí s ohledem na Morawu, od
Kláreia. 1842. str. 163.

c) eská Wcela. 1838: Láska k wlasti , od bar.

Vilianiho, sir. 163. Sokrates (genius jeho) od hr.

Sneidra. . 43. — Listá (humor.) Jules Janin . od

C. str. 335. — Domácí rozepe, . 2. Nešfastnik. 3.

Iil39: Humoristický kalendálásky. . 8. — Sliuv-

nost angela Isllandarmaoe. . 9. — Prawidia ny-

njšího pewrácenéiio swta. c. 10. — Dobrá rada

k zbohatnutí, . 21. — Žiwé maškary. . 32. —
Piárií štstí pi kýchání. . 37. Z obrazárny poše-

tilých, . 45. Draiiialické wšelicos. 0.52. Med a jid.

. 71. Zrcadlo mužských, . 73. Tlakofur niraw-

nosti. ., 75. I. a 1«41. . 27. atd. 1842. . 2. atd.

od A. eháka. Cesta k boliatslwí. . 77. Zboží
Kocaurkowsivého kramáe, o. 82. Zrcadlo ženských,

. 88. Recept na román nowomodní. . 97. Obrázky,

. 99. od Zciczcnského; [léž 1840. str. 231 atd.]

Co se mi zdálo. . 100.

iiS'40: Sirotci u hrobu otcowa, od W. \. Pohana,

str. 11. Štdrý, od I*. J. Dwoáka. str. 75. Psobili
píbytek na lidi. sir. 303. od Ilorecklio. Hrdina
(i hiirakt.) 3t). Clijéb náš wezilejší dej nám dnes.

str. 47. íibik. — Clowk po em k poznání, . 104.

ISánduwy. . 98. A lak dále. str. 114. Aukon prá-
womocnosti w 14 stol. str. 146.

li>il: Prawdy w rauše anekdotním, od .\. e-
háka, . 2 atd. Kající syn. c. 10. od téhož. — Se-
mináe uitelské, od \\. Rozwahy. r. 44. M ýbor
myšlenek Ciceronowých, od h. Pichlera. . 50. —
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Z:i>lii|io\vúní sprawtllnosti \vc Frnncii. . 73. —
Wdrnosl. o. Ti). .M;iiidrý rozsudek, . 88. >V. P-ý. —

/.Sí2: Zbožtiií >vira. F. D. . 13. — Slra.iná \vý-

slralia. od Zelezeii.-íkého. . 49. — Mýhor z pííhíiii

poliaii.<kýh prii. h. Hof. . f).'). — O lu yzolácli

swdoiiií. P. Oiidrák. . 78. Lá.ska k iiepiilcli, týž.

. 98. — Ziiciuliiií chrámu. A. Ueliák. . 81. —
Sen. . 89. — Uiuliowa zl)()/.nost. . 100.

iS)3: Dnwra \v prozetedlnost Ixtž.skaii. J.Janda,
. 71. Oliraz matky s díti-lctn, od Kiiženy K-\vé.

str. 54. O wyznamenání a pripodohniií slunce (z

rkp. 1574 bakaláe, praeccptora dítek lirahte z Wald-
šleina) str. 74. Píroda a lowk w spolku, str. 82.
\N poste nco o postu. str. 115.

íSiJ: Srownáwá se wlaslenectwí s nábožen-
slwím? str. 239. (Marie). — Srdce a klohauk, od F.

Rubše, str. 2G. Licliwa židowská a opilstwí koral-
kau w Halii, str. 16. Koalka w (Jcchácli. 32. Slil)

slidmosti (z Brna) str. 178. Spolek stídmosti we
Fridlantu kraje Perowského. str. 248. — Tetí
Rijen (1843) od Nebeského, . 55. Nowé ádky
staré maudrosti. . 36.

d) Kirúly. 1838. Blahowid, od EITenberffera, pel.
W. Stulc. sir. 8. o jsme, tím musíme íelkem i».vti,

od Fejerpat. sir. 382. Užíwání asu w nynj.ším
swl. od téhož. str. 375. .Mysl se srdcem we sporu,
od J. Podlipského. str. 173. Senekowy náhledy o

smrti. K. F-v (Fejerp.) str. 184. Mv.šlénky mrawné.
str. 280. —"eho bych si pál. str! 332. 'Mody, od
Ha.skv. str. 166. 207. Licomrník, od F. Dauchy.
str. .350.

^ 1Š39: Podobcnstwí z Danicc illyrské , od W.
Štulce. 13. Strasti a slasti starého mládence, od B.
K. 6. Dwa statky, z Byrona, tamž. Mluwa wjí-
ruw, od téhož. 39. — jindy a nyní, od R. 153. —
Piwykání lowka k pracowitosti, od K. Fejerp.
142. Siowo o karlianictwí. 150. — Propowídky o
panikách, od VV. 317. Bichopásek, str. 145.

18i0: Krásné pohlawí, pel. z ném. J. Procházka,
5-13 ald. IVco z fysiky (humor.) od Smetany.
str. 110. Neštstí weliký los wyhrati. sir. 207. od
—j— . — Škodliwost koalky. 32.

1Si3: Beseda káwowá (obrázek ze Slezska.) od
J. ^^inkle^a. . 73.

l'Sii: Clení bez titule, od Ilajnise. . 100. —
Wšhochut, 0(1 hocholiiu.ška (humor.) . 87.

ISió: Sptdky slíduKtsli we Slowcnsku , w Ha-
lii, Slezsku. .Moraw. str. 19. 111. ISs. 303. 360.
Koalení mor (z Bystice w Jihlawsku) sir. 308.

f) Pirozené prdwo.

1221. Wýkiadowé prirozenólio práwa. Dilu

tlieorclickélio oddlení I. a H., oáAnt.J.Pawlow-
ské/io. W Praze 1801. 8. sir. 20(5.

1222. W aso[)iseeh : a) tis. tniis. Idea o osob-
nosti podlé starých práw eských a skauílinaw-
.skýcb. od N. Iwanišewa pel. Dr. A. Šlrobach. as.
iiius. lH.13 str. 597.

hj . Wela. Slowo o žalárniclvví. 1845 str. 35.

g) Spráwa a ád obecní.

1223 Zpráwa jislá o založení pro chudé na
nukwojských panslwich. VV Praze u J. Ferd.
z Sciuinfeldu 1779.

1224. Jislá a dkladná zpráwa o institutu

aneb založciii pro chudé, jenž na luabcícb Bu-
quojských panslwich w echách r. 177!J zí-

zeno bylo, wydaná od samého inslilutii
, píel.

TOMSA, w iinpr. norm. 1781. Po druhé na-

ložená (!) w Praze u J, Ferd. z Schonfeldu,

1785. 8. picdinl. a sir. 108. Opt I78(>. 8.

1225. Ludwíka Muraloria myšleni o wypu-
zení weejuého žehrání a opatení chudých. Pe-
ložil z wlaského do nm. Pelr Obladen, fcesky

J. A. T(RUTNOWSKÝ). W Praze 1781,
nákladem Mích. Samina. 8. str. 104.

122G. Druhá zpráwa o daení inslilutu neb

založení pro chudé, kleréž na hrabcích Bu-
quojských panslwich w echách r. 1779 zí-
zeno bylo , wydaná od samého inslilutu. W
Praze u J. F. z Schonfeldu (1782) 8.

1227. Žádost neb prosba spojení z lásky

k bližnímu na hrabcích Bucjuojských panslwich

obzwláštn na spoluaudy a wšechny ostalni

štdré dobrodince, která také w nisl Teyn
nad Wllawau swj zaátek wzíli miižc. Z nm.
pcprawená od jednoho wlastence Wltawo-Týn-
ského. 1783. 8. (bez m.) list. 8.

1228. Obšírná známost o uwedení založené-

ho bratrského sjednocení z lásky bližního po-

cházející we wnném mst Mlníku , dne 4

Dubna 1785. 8.

1229. Diikaz od jedné dohazowacky, kterak

nkteré paní swé dwetky samy kazejí. W
Praze u J. J. Diesbacha 1785. 8.

1230. Krátké pojednání o užitku, který

ustawin stojící a dobe spo-ádané diwadlo

spfisobiti mže etc. od PllOK. SEDIWÉIIO.
W Praze 1793. 8.

1231. Pamtní obt díkiiinní od mšfan-
ského shromáždní z lásky bližního, od J. IIU-
LÍKA. 1798.

1232. Fr. Bakona Wypsání nowého swéta,

pel. BOIÍ. DLABA z lat. W Praze 1798
(jest to obraz státu), sir. 113.

1233. Spis o zaopatení chudého lidu fary

Milewské, od MUNZAllA 1799.

1234. Wšeobccné naíkání na služebné ''-

wcky zwlášf, a na eledíny wesms, mimo po-

wážení etc. , kterak by se tomu zlému zaiirá-

nili mohlo, od F, S., zeštné od K.ll. TliAMA.
W Praze 1804. 8. u Diesbacha.

1235. Bozmlauwání o glini etc, s pí'idáníin

o dlání llabunských slamných stech, od J.

.SULKKA. W Bystici 1804. 8. str. Vili a

80. (Jest z nm. Feuerkalechismus a Adams
Landí^raf Beschreibung des Uabaner Stroh-

daches.)

1230. Wýlah ohn se týkajících ádu pro

obywatele msta Králowé Hradce. 8.

1237. Obzwláštní poádek pi hašení ohn
pro Radnické pan.stwí. W Plzni u Leop. Rai-

nera. 1821. 8.

123S. Prawidia opalniosli, kterak se s má-
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slem zacliázeti má. W Hrad. Král. 1825. 12.

1 arch (((íž nm.).

1239. Wýtali z ustanoweiií prwní rakaiiské

spolenosti we Wídni , která ohnm uinnau
škodu nahrazuje. W Praze 1826 u J. Pospíš.

8. str. 12.

1140. Nkterá náwéšlí o wšeobecnc'm za-

opalowacím lístawii, spojeném s prwní rakau-

skau spoitelnicí. Od Dr. L. R. W Praze 1839
u Posp. 8. str. 24.

1241. Struné w^yobrazení wšeobecného,

s prwní rakauskau spoitelnicí spojeného lístawu

zaopatujícího- atd. od H. K. B. W Praze 1841

u W. Špinky, wel. 8. str. 45 a pul archu.

1242. Pedneseni J. Exc. nejw. purkrabího

etc. we shromáždní welikého wýboru eské
spoitelnice r. 1825 atd.

Wychází roné esky a nm. co pídawek k no-
winám zdarma.

1244. Slavv Liptowské stolice \v Panonii

pod Tatrami r. 1834 až do polowice 1835,

kdyžto J. c. Jas. Ferd. I. 14644 zl. lidu hla-

dem se potýkajícímu propjiti a rozdliti dal.

Z protokolu král. komissae wytaženo a z lat.

pel. od K. FE.JERPATAKYHO. (W. Kwt.
1835 str. 414.)

1245. Základy nmecké spolenosti náhrad

škody krupobitím swedené pojišfující. Gotha

(wlastn w Praze) 1835.

1246. Poádek k hašení ohn w kr. mst
Chrudimi a wesnicích k nmu patících. W Chru-

dimi 1832. od .J. L. ZIEGLERA.
1247. W asopisech, a) Pítel mlád. 1829—1835.

AVýtah z autw ústawu Králohradeckého pro wdowy
a sirotky po Ttolních uitelích. 1838. Ponauení,
kterak opatrn s ohnm a swtlem se zacházeli

ald. od Wacka. — 3Iládež pi ohni dle J. Ceybka
far. Sedíc. o<! A. Stránského.

b) eská Wi-ehi. 1834. Ústawowé dobroinnosti
a pokut w Moskw. str. 181. — O žalárniclwí.

1845. . 9. od L. T.

c) Ro-J. Pr. 1827-33. Taxy. 1828. Taxa w Praze
od r. 1690. — 1832. O založení ústawu pro slepé

w Cechách, atd.

h) Wychowání dli.

a. Methodika (náwodstwí).

1248. Kniha metbodní pro uitele eských
škol w cis. kr. zemích , w níž se dkladn a

jadrn okazuje, jakby se w školním ádu uritý

spusob zíditi ml. VV Praze w prawidelné

knihtiskárn 1777. 8. 3 díly.

1249. Nawedení rodi ku kcsfauskému dítek

milowání. W Brn 1783.

1250. Kniha o maiidrém kesfanském wy-

chowání dílek, k užitku wlasti swé milé uher-

ské sepsaná od DAN. LEHOCKÉHO. \V

Prešpurku 1786. 8. str. 214 mimo rejstík 3

a pcdml. 1 1 list. a tabulka ke zknšowání dí-

tek. Saiislawii j)saná, dobrá kniha.

1251. Školní prawidla pro obecné školy eské

\Y cis. kr. ddiných zemích. W norm. škol.

tiskárn. 8.

1252. Instrukcí pro wšecky školní dohledae

a uitele w c. k. ddiných zemích. W Praze

1807. 8. pel. od FR. TOMSY.
1253. ALŠE PAÍZKA f/J^WiHauma prak-

tická kniha runí pro uitele škol mstských i

wenkowských, z nm. pelož, etc. (wlastn od

Josefa Strekera). W Praze 1790. 8.

by O prawém spíjsobu cwiení mládeže we
školách eských, uitelm školním k užitku. W
Praze 1797. 8. rozmnožená. W Praze 1811. 8.

c) O prawém wychowání dítek, w Hlas.

III. 501.

1254. Krátká hist. zpráwa o založeni, pro-

spchu a nynjším spoádání eského institutu

pro nmé , od Jos. Redemta Zape. W Praze

u Fr. z Scbiinfeldu 1802.

1255. Knížeka o wyuowání školním aneb

methodologie k dobrému uitel od 31. StaUjla.

W Prešpurku 1811. 8.

1256. Paedagogia slowenská pro trivialské

školy biskupstwí Spišskélio, spisaná skrz G. R.

1820. W Lewoi Jan Werthmtiller (b. r.)

1257. Jahn Engelb. Rádce pro školní e-
kance, pomocníky a uitele w c. kr. zemích.

Druhé ponaprawené wydání pel. ANT. KUNG
1822. W Brn a Olomauci Jos. Jií Gastl. 8.

1258. Aleše Paízka Obraz dokonalého ui-
tele, z nm. pel. FR. WACEK. W Hradci

Král. 1S22. 8. str. 124.

1259. Piprawa k pedpism. Píjemná a

užitená kniha runí pro uitele od J. Urbana.

W Praze 1820. 8.

1260. Pítel mládeže aneb zásoba spis ku

prospchu a potšení uitel a wychowatelu

duchowních i swlských, klerau s obzwiáštním

powolenim wys. slawné cis. kr. wlády zemské

pod dohlížením c. kr. wrchního škol dozorce

w Králohradeckcm biskupstwí twrtletn wy-

dáwá J. L. ZlEGLER etc. W Praze písmem

norm. impr. 8. Dii I. 1823. swazek V. str. 104,

ostatní 3 po 112 sir. Dii H. 1824, fyry

swazky po 112 str. Díl 111. 1825. 4 swazky

po 112 str., též díl IV. 1826. V. 1827. VI.

1828. VII. 1829. VIII. 1831. IX. 1832. X.

1833. XI. 1834. XII. 1835. Wcdením prof.

ANT. STRÁNSKÉHO roník XHI. 1838.

str. 88, 112, 112, 116. — Ro. XIV. 1839.

str. 450. — Ro. XV. 1840. str. 448. —
R. XVI. 1841. str. 452. [Ten a následující

roníky literau antikwau ili lak nazwanau

lalinskan.l — Ro. XVII. 1842. sir. 440. —
R. XVIII. 1843. str. 462. — R. XIX. 1844.
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str. 448. — Ro. XX. 1845. sir. 440. —
K. \\1. 184G. sir. 448.

rtlmélY toho spisu jsau ^všechno, co se škol

iiHroflnícIi týká, jiiko nej\v\ÍM iiiiiízení, wztleliíní

iiilelu. iitni žiikii. áslky / mt-tliodiky, diiši-slowí.

loffiky popul.Trní, dji-- i zeint'|)isy. ei .školní, a

písn pro niládež, petisky nkterýili stiiršíih s|)iskii,

zpráwy o kniháeli \vy.ilj eh etc. Wytknenie zde :

1826: O wyoliowání nilúdeže ženské, od NVacka.

Kawedení k >vyu()wiiní w piseninosterli. od Sádka.

IS27 : Roznilaiiwiiiií dítek pi weejnéni zkaii.šení.

Kterak uitel lásku dítek sob získali muže. O do-
mácím wyehowáni.

1828: \N ychowání dítek u Hekfiw. Rozpráwky
k rozwinowání pedstaw. O pání noworoním.

1829: Rozm. mezi du<ho\vním a uitelem.

Í831: ritelsk)'- snm. držaný w Hostinném po
druhém twrtletí 1^30. — Týhodtií píbhy školn.

pomocníka. — Ho<lnost a dležitost aiiadu uitel-

ského. — Káze mládeže mimo školu.

Í832: Rozlinost wýclio\\ání dle powahy, polilawi

a stawu. Slaroe.-^ká aritmetika z náhoženslwí pro

dítky. — O dítcí weselé mysli. Myšlénky o naro-

zení dítte. Ctwero otázek wychowatelských : jeden
katechismus, iwíce? Zp\>' we škole? atd.

1833: Hlas \\olají(ilio na paušti: Sprawte wšecko,
co w národních školách wadného a škodného jest.

— Jakého nakládání požadují se strany uitele

wýlené hlawy mezi jeho žáky. — Chyby a nedo-
statky nkterých škol.

183ÍI: Pro a jak se wychowání již od kolébky
zaíti má? — Aby \ve školách toliko pedepsané
knihy se potebowaly.

1835: O trpkostech a radostech uitelw atd. od
epky.
^1838: Pod wedením Stránského roník XIII.

fŠirší zpráwa w K\vt. 1838. píl. str. 76.] O školní

kázni, od >Vacka. Školní rozliností z oboru weš-
keré paedagogie, od téhož. Opatrné zacházení s

ohnm, od téhož. Rozliné zpráwy o národních
školách, od téhož. — Otázky pacdagogícké, kate-
chetické a náwodoskumné, od Stránského. Powídky
a otázky pak odpowdi, od téhož. Školní píbh.
Mládež pi ohni. Umní nade ^^•šecko umní, od
téhož. — Uwážení katechismu našeho. — Spínání

rukau pi modlitb. (Myslinur). O rozdáwání odmn
po zkaušce. (>\endelin Dušek). — O kázni (od
Nowáka. Paízka .1. O spojení wíce pedmtiiw pi
uení. (Hilinar). Strašidla a báze ped nimi. Týž.
kterak lowk pozorowáním každodenních událostí

lepším a šfastnjším býti muže. Z bib. pro dti, od
J. H. Cam|)e.

1839: Wýmsky školní, od B. F. .1. — Pipra-
wení k weei Pán (Ililmar). Školní káze (Kní-

žek). Kesfanský uitel (Myslimír). >> edem' innosti
wku mladého (Heichl). — Jsauli školy jen k >vy-

chowáwání mládeži; (Šamtn).
18^10: Jak Uiají rodiowé školní kázni napomá-

hati (Bojenický). — O školním zpwu. O trestu

školním (Nowák). — Wýjimky z wychowalelstwí
zaliiženého na základu sw. písma (Roštiapilj. —
Ohledy pi pslowání newdomcu (Stárek). — Kte-
rak o šestém pikázaní ndádež pouili (Šamni). —
Potebnost nábožného žiwota |)i uitelském stawu
(Skoda). — ISedlní a swál. školy (Wacek).

1841: Co má initi uitel, když katecheta náho-
ženslwí pednáší (.Matjka). — Kdy ndnwí a uí
uitel we škole obecn (>owák). — Nkterá pra-
wiilla rodi nábožnýrh z wyšších stawu minulých

wychowání dtí (Pelikán). O dležitosti

Nkolik

století

sw. kíže >ve swtnici školní (Uaisj.

listu starého uitele k mladému Budelípowi. O wzd-
lání nár. uílelstwa skrze uitelské konferencí. Kra-
tochwilné hry pro mládež (Stránský).

1842: Cwiem' o swátostech pro mládež dosp-
lejší (enk z >V.). Smíli uitel školní dílky líbati?

(Dušek \Vend.). — Oprawa školstwí (Nowák). —
Zmkilé wychowání hubí duší i tlo. — O ádu
kesfanských školbratru (Stárek).

Í8i3: Kdy a jak má dít do školy choditi (Ja-
bulka). O užitku pilného nawštwowání školy (Lukeš).
— Stední síly žíwota we školách weukowských
(Nowák). — Dobeli w otízn swé býti uitelem
(Nožika). — Obrazy ze žíwota uitelského (Roš-
tlapil). — Srownání nkdejšího dílek pslowání s

nynjším (Šamm).

1261. Wérný radilcl rodi, dílek, psfounfi

a uilelii, jejž wydal JOS. L. ZlEGLEli etc.

Nákladem J. Po.spíšila w Král. Hradci 1824. 8.

sir. 152. n. díl 1824. sir. 158. Spis ten,

k nmuž 15 spisowntel pf-ispiwá, obsahem pre-

dešle'inu podobný, zawirá pojednáfií z náwod-
slwí školního (wcdení dileU k náhoženslwí,

k syllabowáiii a clení elc), dje- a zempisné

ásti, mrawné powídky, školní rozmluwy, roz-

práwky menší neb anekdoty, i malé hry diwa-

delní, písn, hájky atd.

1262. Kniha methodni nebo nawedení k do-

konalému wedeni uitelského líradu pro uitele

na triviálních a hlawnicli školách. 8. 1824.

str. 272, (od J. A. DU\DR.\ pel.)

1263. Rainka aneb poukázáni k nerozum-

nému Avychowáni dtí , od Krist. Boh. Salc-

manna, klerauž w eštinu uwedl JVOIIBKHT
WANEK etc. nákl. J. F. Pospíšila w Hradci

Král. nad Labem 1824. 8. sir. 160 mimo žiwot

Saicmanna a pedml.

1264. Nawedení k náležitému školnímu wy-
ucowáni pro uitele, pstaiiny dílek a školní

pomocníky, od Bern. Owrberka. Peložil a po-

tebnými ponawrženími a pídawky rozmnožil

WENDELÍN DUŠEK. Dii 1. w Hradci Král.

u Pospíšila 1825-6. 8. str. 155. Dii U. sir. 143.

Díl III. str. 176.

1265. Wojtcb Krásil, aneb nawedení k roz-

umnému wychowání dtí. Kniha pro lid , kle-

rauž dle Clirist. Saicmanna sepsal NORBERT
AVA\K. W Praze 1837, u Hlart. Neureulra.

8. sir. 218.

1266. Lislowé týkající se wyucowání mlá-

deže na wenkowských školách , od JANA
FORMÁNKA, uit. w Klalowech. W Praze

1839. arcib. tisk. 8. sir. 183. [Pos. Kwly
1839 píl. str. 39.]

1267. Školka ili prwopoátení praktické,

wšeslranné wyucowání malých dílek k wcnému
wybraušení rozumu a ušlechlní srdce, s na-

wedením ke tení, poítání a reysowúní
, pro

uitele, pstauny a rodie, od .JANA SWO-
BOUY, uitele prwní a wzorní školky pro malé

dítky w Praze na Hrádku. W Praze 1839.
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are lisk. 8. str. XXIV a 282. [Uwaha od

Amerlinga Kvt. 1839. pííl. sir. 12.]

1268. SIowo o wychowání mládeže eské,

od Dr. F. J. SMETANY. W Praze, arcib.

tisk. 1844.

1269. Bibliotéka uitelská , wydáwaná od

Jos. a Step. Bavkoruw. W Praze, arcib. tisk.

w 16. 1845. (Malý wypraw ili deklamo-

Avánky.)

1270. Biblická paedagogika, neboli wyclio-

Avatelstwí na základu písma sw. založené', ježto

dle Jana Jir. Kelbera pro kat. duchowenstwo

a uilelstwo wzdlal JOS. ROŠTLAPÍL. W
Hradci Král. u Posp. 1845. 8. str. 136.

1271. Snadné navvedení, jak by se hlucho-

nmota w prwních létech dtských poznala, jak

by se pedejíti mla, a jak by se nkteré

hluchonmé dti i doma pimen wychowáwati

daly. Podlé Dra. E. Schmahe , léitele sluchu

i mhnvy w Drážanech peložil a wzdlal Dr.

W. STANK w Praze 1846, u S. B. Háze.

str. 21 w 8.

1272. W asopisech a) as. mus. 1827. Prosba
wychowatelm, z aiígl. Ben. Franklina. III. 111.

b) eská [Vela. 1838. iMyslivvín. . 14. Opa-
trowny w Cechách, . 33. Pehled wyiiowání
školní mládeže, . 45. O zlepšowání národních
škol. . 46. — Wzorný uitel. 1841. . 57.

ISiO: Zdar našich opatrowen. str. 219.

Í8i2: . 31. O wychowání dítek.

ÍSi3: Pozoruhodné wychowání ženské mládeže,
str. 123.

1S4.'): Obanská plowárna w Praze. str. 166.
c) Kicety. 1838. Staw werejného wychowání w

Rusku. pel. J. Malý. str. 66. 78.

1839 : Opatrowny, z Jul. Janina, od F. B. T. str.

22. Opatrowny w Praze u Karnielitán a na Hrádku,
od Fr. Šumawského. str. 199. 207. — na Horách
Kutných, od Litnnského. str. 40. též 224. — Nco
o tení kiuh a spolených bibliotékách, od J. Hoch-
nianna. str. 326.

18i3 : O dtských opatrownách (ze SewerníWely)
Kow. str. 31.

Í84i: Nynjší wychowání od Minického. . 152.
]8i5: Péstowání dw. str. 179.

ÍS40: Poswícení we škole. Obrázek ze žiwota
uilelského. Též o sob tištno 1846. 8. str. 16
od KOKOINSKÉHO (Wácsl. H.).

/5. Spisy pro mládež.

1273. Mrawné nauení pro mládež sedlskau,

kterak se w ctnostech a mrawích wyuowali
má etc. od JOS. PROKOPA, w Šulcowské
tiskárn we Wídni 1778. 8. Potom s lepše-

iiau eštinau w Praze u Schonfelda 1779. 12.

W Brn u Bernarda Mainolta 1780. 8., pak

1791. 8.

1274. Powidky pro mstské školy (Kleine

Erzáhlungen etc). 8. w Praze. Každý rok wy-
cházejí w c. k. skladu.

1275. Malá kniha k teni pro uence obec-

ných aneb triwialnich škol w c. k. zemích. W

Praze w prawidelné knhotiskárn 1780. 8.

Dwa díly.

1276. Díl dridiý knihy k teni pro sedlské

školy w cis. kr. zemích bez otázek k užíwání žáku.

W Praze 1780, 1797. 1805 a aslji. Ob-
sahuje: a) Jlrawné nauení w píkladech, bj

Prawidla školní, c) O stawu žiwnosti wbec
a obecném hospodástwí zwlášf. d) O šle-

chetnosti w stawu sediském. e) Poátky sedl-

ského hospodástwí. fj Pídawek o powinno-
stech k mocnái.

1277. Kniha ke tení pro druhau tídu wen-
kowských škol w c. k. rakauských zemích. W
Praze we skladu knih školních. 1828. 8. str.

174. 1834 atd. Obsah: Školní prawidla. n-
kolik wyprawowání z biblické hist. starého zá-

kona. Nkteré známosti o zemi. Powinnosti
poddaných k pánu zem atd. Mrawné prúpo-
wdi. Prawidla k píslušnému chowání. N-
kolik prawidel k zachowání zdrawí.

1278. Kniha ke tení pro opakowací školy,

aneb obsah nejpotebnjšího (ponauení) , co

každý aud ob.anské spolenosti wdti má. W
Praze 1827. w c. k. skladu norm. knih.

1279. Náboženstwí malých dítek, t. j. na-

uení, jak dítky hned z mládí k dobrému we-
deny býti mají. W Prešow 8. 1782.

1280. Kniha k teni a pekládání pro cho-

wance c. k. Teres. akademie, pozstáwající w
exercitium , služb a adjustirowání sprostného

muže c. k. pchoty. W Nowém Mst Wídeíisk.

wytištna od J. Fritsche 1783. str. 151 (od

str. 153 až do konce str. 294 teprwé tištna

r. 1785) od Aleše Zpurnýho.

1281. Kniha mraw kesfanských
,

pro m-
šfana a sedláka , od Jak. F. Feddersena seps.,

od W. STACHA peložená z nm. W Praze

1786. 8.

1282. Psaní, zdržujícíw sob slowa ewan-

gelická k mládeži , o welikém blahoslawenstwí

dítek a mladých lidí. Ilem J. KOMENSKÉ-
HO kázaní 1. wánoní, 2. postní. 8. W Kutné

Hoe. 1790.

1283. Nawka (nauka) k štstí a blahosla-

wenstwí dítek podlé Kristowa ueni, zwlášt pro

školní mládež, od I)A\. BOCKO , kaz. ew.

W Prešpurku. 8. 1790.

1284. JANA RUI.ÍKA a) Cwiení dítek

jednoho každého stawu w twerém weernim
rozmlauwání. Na konec pidáno : Píkladowé a

básn dílkám k dobrému nauení. Sepsaná w
nm. od Kampe, pel. W Praze 1792. 8.

sir. 128.

b) Kaslonowo užitená naueni o dobrém
zwedení mládeže. W Praze 8. I. díl 1794 u

Rokosa. sir. 82. II. díl 1795 str. 59. z nm.
c) ^^'ýstrahy pro nezkušenau mládež, aneb
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sbírka 212 neífasfiiých pribh z knihy zkiišo-

nosti , od Plra Fr. Mulleru., uitele mstské

školy w Šlukenow, do eštiny pel. W Praze

1S02. 8. Nowé >vydání 257 piihhu obsaliii-

jici pel. Franl. Tonisa a J. lUilik ISiU. 8. u

Buclilera. str. 92. 1S20 w 8. s 18 obrazy u

JI. .Nciireiilra.

(i) Poliniilka k následowání dobrýcb dítek,

aneb 100 wýborných píklad dtinských ctností.

Fidawek k wýstrahám pro nezkušenan mládež,

Z nm, Pet, Mullera pel. W Praze 1803. 8.

pak 1810. 8.

e) Krátké a pouínjící powídacky w 74 píed-

sla^enich pro mládež k wzdláni ctnosti a do-

beno srdce, z nm. pel. w Praze 1804. 8.

1285. Spolnsebrání nkterýcb mrawných wcí,
obz^vlášt k dobrému wycliowání dítek, skrze

S. D. (Štpána De Lucka). W Prešp. u F. A.

Patzko 1793. 8. str. 48.

1286. WÁCSL. KR.AMRRIUSA o; Zrcadlo

píkhidú k naueni a obweseieni, aneb rozliné

I)kné historie o mandrých a pošetilých, dobrých

i zlých lidech, z kterýchž se uiti mžeme, co

initi i eho nechati máme, abychom šfastni

byli elc. W Praze 1794. 8. (Wlastn Borowý
jest spisowalel, Kramerius wydawatcl.]

b) Zrcadlo šlechetnosti pro mládež eskan,
>v kterémž se wedlé abecedy wybraué ei z mu-
drc, prupowdi, píkladowé a rozpráwky mnohé
k pouení , wyražení a wýstraze obsahují. W
Praze 1805. 8. sir. 126. Druhé rozmnožené

wydání 1817, od Krameriusowých ddic.
c) Weselí a smutní píbhowé nezkušených

ditek, poestné mládeži eské k naueni a \vý-

slraze. W Praze 1806. 8.

d) Mrawowé šlechetných dítek, k bedliwému
jich následowáuí naší ndádeži eské pedložení.

Podlé Kampowy knížky znowa wydaní s istým
obrázkem. W Praze 1800. 8.

c) Mladší Robinson , knížka •Nvýborná šle-

clietné mládeži eské ku pouení a wyražení,

pedtím sepsaná >v nm. od J G. Kam|)e, nyní

peložená otc. W Praze 1808. Ml ped sebau

Kramerius twero jiné peložení, z kterých nej-

lepší lUiiikowo bylo, on páté ze wšech sp-
sobil. (.line peložení w Kutné Hoe od ruku
1797 w špatnjší eštin.) Opt : Píhhowé
Hobinsona mladšího, to jest : popsání cesty jeho
do Olahaity a jižnowýchodnícli krajin. 8. (str.

100 sryt.), >v Hradci Král. tiskem J.Pospíšila

1827. Též w .lind. Hradci u Landfrassa 1836
(cens.), — .Jiné peložení od Filípka : J. G.
Kampe Hobinson mladší. Knížka ušlechtilé mlá-
deži eské k pouení a zábaw ald, , w Praze
u K. Jeábkowé 1838. 8. str. 329.

1287. FR. TO.M.SV, a) Nešfastné píhody

k wýslrazc nezkušené mládeži w pronikawých
píkladech a 16 obrazcích, kteí je wyswtlují,

z nm. 8. w Praze 1794, též 1820. 8. s 18
obrázky u Neureutra.

/O Knížka mrawná s 00 historiemi pro dítky,

od .1. Adlofa, pel. F. T. W Praze 1810. 8.

(•) .1. Wehra dwadcatero powidaek sl8 bi-

blickými naueními z píslowí Šalomaun. pel.

z nm. W Praze 1810. 8. str. 30.

1288. Frawidla zdwoilosti, opatrnosti a za

-

chowáuí zdrawi , mládeži obtowaná prací a

nákladem WAW. EMA\. AMORTA, uitele

u sw. Štpána, w Praze 1794, 8.

1289. Frawidla moresnosti aneb zdwoilosti,

jako i opatrnosti a zachowání zdrawí , mládeži

a tm, kteí toho ješt potebují, obtowaná,
w Pešti u Mat. Traltnera 1795. 8. (od JIR.
RIBHAVK).

1290. Mladší Robinson, k píjemnému a ui-
tenému obweselení welikých i malých dílek,

z nm. pel. 2 díly, w Horách Kutnách. 1797.

8, .Tazyk podlý, chybný.

1291. Heci písma sw. , znjící o láncích

náboženstwi kesfansk. a powinnoslech kesfan-

ských, pro mládež sebraná od OXlíRK.JE
PLACHÉi;0. W B. Bystici u J. ŠlelTaniho

1799, w 12. sir. 123. s pedml. a rejslr.

1292. Poálkowé mrawu 0(\ liiisíiann Sa/c-

manu. dle nowého, pro kalolickau mládež pe-
dlaného wydáni w eštinu obráceni od W^VCSL.
PAWL()\V.SKÉn(). W Jind. Hradci u Jos.

Landfrasa 1803. 8. sir. 304. (nminau za-

páchá.)

1293. Radowáuky newinných dítek o ^^'á-

nocich, swýni milým žákm obtuje J. .J.

RYBA. W Praze 1804. 4. u Bob. Haze. 8

list. Obsahuje: a~) Rozndauwání mezi 6 žáky.

bj Pastorellu. c) Winš rodim, d) Díkozpw.

Na > a d hudba w rkp.

1294. Mrawné |)ropowídky prawdiwými níi-

klady ulwrzené. Od .lana z Kohulowic (HAX-
KE z IIAXKEXSTEIXU). W iNikolsburku

1804. 8. str. 54.

1295. Ladislaw a dítky jeho. Píbh pro

mládež od W. NE.ÍEDLIÍIIO. W Praze 1807.

8. str. 118. Po druhé w Praze u Posp. 1837.

8. str. 132.

1296. FngeJmanow a knížka, obsahující krátké

uení mraw w otázkách a odpowdích. Dárek

eské mládeži škole odrostlé, od .JO.S. RAT-
TEXKRA\(;E. \V Horácli Kiilných 1808. 8.

str. 48. Po druhé w Praze 1811.

1297. Beaudran , opat. Píkladné a oh-

zwláštní historie z nejhodnowrnjšícb spiso-

watelw sebrané, s krátkým mrawním naue-

ním pi konci jednej každej historie pidaným.
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i 298. Nowiny pro dli s obrázky a vvýklady

w šesti recích. We Widni 18U8. 4.

1299. Katechismus neb prtuvidla zdworilosli

w otázkách a odpowédicli k u/.ilkii mládeže,

w nm. jazyku \Yy(hiiiá od Gilberta Baiira, knze
ádu Prem., w eštinu uwedená a ponkud roz-

množená od Jos. Urbana elc. Pidána jsau též

prawidla zdrawi, mandrosli a boliabojnosti , od

AlšeP. (AL8E PAIZKA). W Praze 1 &09. 8.

1300. XORB. WAKA «) Otázky na

dti, aneb pedcházející potebná píprawa k snad-

njšímu pochopeni náboženstwi, ku pomoci ro-

dim, swtským i duchowním uitelm, které

zeštil etc. W Praze 1817, 8. str. 243.

by Sbírka wyuujících rozmlauwáni pro dílky,

kteréž sebral, zeštil a wydal N. Wank. W
Praze 1817, Í2. u Bob. Háze, sír. 226.

c) Blahowid , aneb prwní cwiení w mraw-

nosli pro diiky w stáí od osmého až do de-

sátého roku, kteréž dle C. G. Salcmana sepsal

a wydal etc. W Praze 1824, 8. str. 178 a

4 listy mimo pednil. 3 listy.

d) Bobuslaw \\e swé rodin, neb další cwi-

cení dítek w mrawnosli w stáí od desátého

až do dwanáctého roku , kteréž dle Clirist. B.

Salcmana sepsal a wydal etc. W Praze 1826

u Mart. Neureulra. 8. str. 218.

e) Jos. Hofmana Katechysmus o zdrawi, ob-

zwlášt pro ddinskau mládež, w eštinu uwedl

etc. 8. str. 76. W Praze 1830, nákladem

Pospíšila. [Pos. w as, p, kat. duch. 1830.]

1301. Knížeka k wzdlawatedlnému ítání,

obzwlášt pro školní mládež , od JI. PAL-
KOWIE. W Prešp. 1812.

1302. J. Schiniffa: Pouující powídaky.

Aufgaben zum Uiberselzeu ins Deutsche. Kuten-

berg 1812. 8,

1303. JA\A JAWORXICKÉHO. «; Krá-

sné powídky k wzdéiání rozumu a ušlechtní

srdce roztomilých dítek. Peložil podlé Jaisa

etc. W Praze 8. I. díl 1812. str. 72. II. díl

1813. str. 84, u Boh. Háze. b) Paní Milo-

slawowá, aneb powídky pro autlau mládež obé-

ho pohlawí, kteréž podlé Jak. Glace w jazyk

wlastenský peložil etc. W Praze 1813. 8,

str. 103.

c) Wyswllená píslowí eská , aneb wy-
obrazení krásných ctností. Swazek prwní w
Praze u Boh. Háze 1815. 8. str. 189.

dj Zlaté zrcadlo, neb kni-lia o powolání a

maudrém wolení slawu , zwlášt |)ro mládež

škole odrostlau. W Praze 1815. 6.

e) Zdwoilý žák , knížka , w kteréž i do-

splá mládež s užitkem ísti muže. Peložená,

oprawená a rozmnožená, w Praze (1818) 8.

str. 76. u Boh. Háze.

fj Kam ten chlapec to piwedl. \V Cáslawi

1844. nákl. W. Wáši.

I.i04. AUG'. Glíi. .SUCHÁNKA, a) Josef

Cernoweský. Knížka pro obweseleni mládeže.

W nm. sepsaná od K. G. Saitmana, a nyní

ponejprw eštinau Avyložená. W Praze 1815.

8. str. 228. (Jest to Joseph Schwarzmantel

peložený.)

b) Malý dárek obtowaný eské mládeži.

W Hradci Král. 1817. 8. str. 42.

c) Píkladní a mysl obweselující píbhowé,
které otec swým synm wyprawuje. Zcštení
k prospchu wlastenské mládeže. W Hrad. Král.

1818. 8. sir. 179. (z nm. Kotzebuc.) Opt
1825. ponaprawené.

1305. Powídaky malé pro mstské školy

w c. k. zemích. W Praze 1816. 8. str. 228.
1306. Kraslice, aneb malowaná wajeka.

Powídka pro mládež. Peložil TOMÁS KU-
BELKA. W Praze 1817. 12. Táž knížka:

Welikononí wejce, pel. od F. nedle. 8.

W Brn 1818. sir. 52.

1307. F. G. [(anipe, knížka mrawQ pro dti.

pel. FR. NEDLE. W Brn 8. 1820?
1308. Kytka wonného kwítí mrawného uení

pro dítky, od M. KADAN. W Praze 1821. 8.

1309. Rozmanitá nauení pro mládež, od

WENDELÍNA DUŠKA. W Praze 1821. 8.

str. 60.

6) Nauné powídky. W Praze u Posp. 1829.

12. str. 142.

1310. MAGD. DOBROM. RETÍKOWÁ:
a) Jlaenin Košíek. Dárek malý pro dcerky

eské. Wydaný nákladem J. F. Pospíšila. W Hrad-

ci Král. 1821. 8. sir. 112. II. dílek 1822.

sir. 118.

b) Wnecek pro dcerky wlastenské. Dárek

elc. W Hradci Král. 1825. 12. str. 133.

c) Chudobiky. Dárek autlé mládeži, pwodn
sepsaný etc. (též nm. gelblAuicfceil etc.)

1311. M. J. SYCHRA a) Pwodní roz-

mlauwáni a powídky k wyswtlení mráwných

eských píslowí, ku pros|)chn mládeži. ^^ Praze

1822. 12. u Fctt. z W. str. 143.

b) Wázaného pilné a mrawné mládeži školní

elc. Nákladem Pospíšila. ^^ Hradci Král. 1824.

12. str. 112.

c) Mrawné a krátké propowidky a podoben-

stwí na obdarowání školní mládeže sepsal etc.

Tamže 1824. 12.

dJ Pipodobnní, nimiž ninohau spasitcdlnau

prawdu dos|)lejši mládeži w rozmlauwáních ped-
náší etc. \V Hradci Král. 1825.

1312. Píjemné weery, neboli pkné, pra-

wdiwé píbhy, sebral a w rozmlauwáni uwedl

J. RAFAEL MaCAN etc. W Praze u J.

Fellerl. z W. 1823. 12. str. 233.

30
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1313. Obrazní prírodoznáinská knilia pro dílky

se 2ó kaiiuMioliskýiiii piinalowniiými vyobrazc-

niiiii žiwoiirliu olo. \v ní-in. a íi-.sUjii jazyku.

-1. u z Sih(Mifi'l(l. IS'23. Seznamuje dti s pi-

sinem frakliiriiím , bžným, lat. psacím cle.

(ieský lexl od LI\I)Y peložen.)

1314. Prawidla žiwola a propowídky : jakož

i umní a miawni katecliysmus (pro mládež) od

WO.IT.iOlI.V.IE. W Praze 1823. 12. sir. 76.

1315. Dárek dol)rým dilkám , neb: Krásné

powídaiky a pouující ropráwky, od JOS.

PUNniVA. W Praze w Sommrowské liskáme

1923. Dílek prwní. 8. sir. 64.

1316. Mrawné wyprawowání a powídacky

pro malé i dosplé od M, A. Kéladrulia (Hiir-

rf<//A-«?) Nákladem Jos. Pospíšila. W Hradci Král.

1824. 12. sir. 72.

1317. Nowý rok dle F. A. Kruiiimachra, od

FU. BOII. TOMSV. Nákl. ,). Pospíšila. W
Hradci Král. 1824. 8. sir. 208.

1318. Jan Kiilel, spiseíek pro dítky welmi

prospšný, od JUS. CHMEL V. W Hradci

Král. 1824.

1319. Chimanylio ulšenky pro dílky k ušle-

chlni srdce s pídawkem drobniislek ke jmeni-

nám od JO.s. MV.SLLMÍIIA LLDWÍKA.
W Hradci Král. 1824. 8. sir. 80.

1320. Wnec pocly, dárek pilné mládeži.

W Brn u J. J. Traszlera. 8. 1824. sir. 80.

(prosa i wcrše.)

1321. Odmna mrawným a pilným dilkám

k wzillání
, prospchu i wyražení od AL.

WKNCK.SL. ZÍTKA, kaplana >v Kornliauzu.

1825. >v Slaném, sir. 124. a prii. hudební. 8.

i 322. AXT. W. IINOJEK. a) Kwlný
košíek, powidka pro kwtaucí wk. Nákladem

.]. Pospíšila. W Hradci Král. 1825. 8. sir. 124.

II. opraw. wyd. 1836. sir. 128. u Pospíš.

b) Kanárek. Swatojanská muška. Lesní kaple,

powídky pro mládež a pálely její od Krist.

Šmída. pel. znm. 8. w Praze 1828 u Pospíš,

sir. 56. II. wyd. 1836. lamž.

c) Rženka Jedlohradská (od Šmída) staro-

bylá powidka pro rodie a dílky. 1827. nákl.

Pospíš. 8. str. 156. též 1840. 12. sir. 184.

1323. Bazaliky, obraz šlechetných, aullá

srdce jímajících jednání k ulše wšcobecné,

zwlášl pro mládež obélio pohlawí. Pel. WAC
WÁSA. \V Hradci Král. 1825. 12. sir. 140.

1828 lamž.

13?4. TOM. KUBEI.KA. a) Košíek Ií-

praiilkowý. iiiblum newinn naknuté Wende-
linky upletený. 1S25. u .1. Feticrlowé z W. b)

Knížka krásných mrawíi pro ušleclitilau udádcž

obojího pohlaví. Ze spisíi .1. Glace, w eštin
wyložená etc. W Plzni 1825. 12. písmem a

nákladem Lcop. Haincra. sir. 138. c) Jindich

z Dubínowa , kterak k poznáni Boha pišel.

Píbh pro dílky a rodie, podlé skladatele Geuo-

wely (Kr. Šmída) od etc. w Praze arcib. tisk.

II. >vyd. lamže 1830. 12. sir. 102. dj Wyra-
žení » dobách weerních. Dárek pro eskau
mládež, zešlená z C. F. Gellerla od elc. W
Plzni tisk Leop. Reinera 1831. 12. e) Antonín

a Anežka, aneb osud dobrého bratra a sestry,

od Kr. Šmída. W Praze arcib. tisk. 1834. 12.

str. 120. f) Dob rá dcera a šastné shledání, od

Šmída. cens. r. 1832. g) Powídky kwétné

mládeži oblowané, od Šmída, cens. r. 1836.

1325. ítanka (Lesebuch) pro školy slowan-

ské, kteráž se z poruení a nákladem Super-

inlendencie wydala w Pešti 1825.

1326. .JA\ GEGll;S. a) Kolumbus, aneb

wynalezení západní Indie. Ke leni píjemná a

užitená kniha pro dítky a ndadé lidi od J. G,

Kampe, do slowenského pel, etc. W Banské

Bystrici u Zuzany Stefany. I. Díl. 1825. str.

229. 8, b) II. díl Korles 1840 lamže u Fil.

Macholda. sir. 207. Wydal Fejerpat. c) III. díl

Pizarro sir. 175. Wydal Fejerpat. tamž 1841,

s mapami.

1327. KOLLÁR: ítanka, ili kniha k í-
tání we školách slowenských w mstech a d-
dinách, wel. 8. str. 231a 5. W Budíne 1825.

II. wyd. 1844.

1328. Rženka z Jedlowa , dle p. Schmieda

od .J. WOTVrKY. 8. str. 187. w Praze,

arcib. tisk. 1825.

1329. J. V. .JFRSiK, Škola nedlní pro

wyrosllau mládež, jakož také kniha wzdlawající

pro obecný lid. W Praze 1826. are, tisk. 8.

sir. 160. [Obsahuje pírodopis, zempis a krátký

djepis eský.]

1330. A. HOSA. Prwní píprawa malikých

k sw. zpowdi a sw. pijímání wsokratických

rozmluwách pednesená ku poteb uitelíi a

rodi. S pipojenau pobožností pro dosplejší

mládež k pijeli obojí swátosli. 12. str. 196.

w Hradci Kr. u Posp. 1826.

1331. .1. M. KIl.VL. Dokonalý žák, neb

jak by žák w domácnosti, we škole, dom
božím a pi wyražení se chowali ml. Dárek

pilné mládeži. 12. sir. 132. W Hrad. Kr. u

Pospš. 1827.

1332. Štdrý weer. Powidka dárkem št-

drého weera dilkám od skladatele Kraslíek

(Šmída). Peložením FR. J. SWOIJODV.
W Praze 1827, u M. Neureut, 12. sir. 144.

II. wyd. lamže 1835. sir 101. (tisk K. Jeábka).

Týž spis pod titulem: Štdrý wecr, powidka

k wánonimu obdarowáni dítek, od Schmieda,

pel. od F. HLÁMY. W Písku u Jos. Fetterle.

1827. 12. str. 132. — Též peložením .1. W.
WLASÁKA, w Praze, w arcib. tisk. 1830. 12.
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Též w Táboe u Landrrnsa 1831. w 8. pod
názwem: Odplata za lásku dtinskou, anebo dar

štdrého weccra.

1333. J. W. WLASÁK. a) .lebátko, po-
wídka pro dílky a jich milowníky, pel. W
Praze 1827. arcib. tisk. 12. str. 91. II. wyd.
1838.

bj Euslachius. Píbh z dáwnowkosli kesE.

z nowu wypracowáu pro dobré kesany od

skladatele Genowefy (Kis. Šmída), w Praze

arcib, tisk. 1828. 8. str. 175.

cj Holubika. Obraz w lese. Povvídky pro

dítky á jejich pátely dle Šmída pel. od etc.

W Praze Šollowska tisk. 1828. 8. str. 58.

[Též od Slámy a Hýbla pel.]

d) Dw st látek k pedpism pi cwicení

se w krasopsaní. Mohau se též obzwlášt

pi saukromném wyucowání místo knihy k ctní

užíwati. Pro domowní i weejné uitely se-

brány. Peloženy z nm. Ant. E. Hiibla (Zvvei

hundert Stoffe zu Vorschriften etc.) W Praze,

arcib. tisk. 1830. 8. str. 110.

e) Bibliotéka mládeže, anebo ; Zbírka mraw-
ných powidek k ušlechtní srdce a obweselení

mysli
,

jež sepsal i peložil etc. 4 dilky, 8.

(16 arch) w Praze arcib. tisk. 1828—1833.
Nowé pokracowání: Bibl. mládeže. Spisek k po-

ueni a obweselení, wydáwán od etc. VV Praze

I. dílek 1843. 12. str. 71. u Posp. II. dilek

též. — III. dilek. 1844. str. 71. IV. dílek též

str. 72. V. dilek 1845. str. 68. Yl. dílek

1846. str. 70.

f) Bohomír mladý paiistewnik. Štstí dobrého

vychowáiií. Dw powidky od Kr. Šmida, pel.

12. (str. 84 a 24.) W Praze arcib. tisk, 1830.

g) Jitenka, neb sebrání zábawných powídek

a básní pro jinochy a díwky wlastcnské. Prací

etc. 12. str. 108. W Praze u Posp. 1831.

h) Dewný kíž. Powidka pro ditky etc.

dle Kr. Šmida. 12. W Praze, arcib. tisk. 1832.

sir. 48. — Dewný kíž, nowá powidka.

Dárek pilným dítkám od Šmida. 12. w Plzni

1828. Reiner a Šniid.

1334. FR- .J. SLÁMA, a) Ztracené dít.

Powidka pro ditky a jich pátely. Sepsaná od

skladatele „Kwtného košíka" (Kr. Šmida).

pel, od etc. W Písku u Jos. Fetterla 1827.

12. str. 41. Též pod jménem:

Ztracený syn. Utšená powidka pro dti.

Peložením Hýbla 8. w Litomyšli u J. Turecka

1828. Nowé wydání cens. 1837. — Kwty
1834. 31. 130. Bilioteka ccskoslowanská (pos.

Šmidowých spisw w cesk. jaz.) od Tyla.

b) Holaubek. Powidka pro dítky a jich pá-
tely, od Kr. Šmida. W Písku u J. Fetlcrle

1827. 12. sir. 59. — Pel. též HýbL

1335. HÝBL. a) Beránek. Utšená powidka

pro dílky pel. etc. w Litomyšli u J. Turecka

1828.

6) Holubika, od Šmida, nowé wyd. W Lito-

myšli u Tureckowých dd. (cens. 1837). Též

od Wlásuka a Slámy pel.

c) Wílzstwí a odmna ctnosti, nebo: Pí-
bhowé sw, Genowefy, hrabnky. K ožiwení

mrawných cit pro mládež, w 16 rytinách ped-
slaweni a w yswlleni od Jos. Hólzla , zeštení

od etc. 16. sir. 64. w Praze arcib. tisk. 1829.
d) Kwt chmelowý, od Kr. Šmida. pel.

s žiwotem spisowatelowým, w^ Praze 1833. u

K. Jeábka 12. str. 108 též 1840 sir. 105.

w 12.

1336. JOS. P. KAUN. Wšecka pomoc
pichází s hry. Šestero powídek, pro mládež

šlechetnjší dle Ebersberga od etc. W Hradci

Král. u Posp. 1828. 8. str. 105 . b) Slowa
rozlauení kesanského otce k swém u na weejné
školy se ubírajícímu synowi. Dle Emericha od

etc. tamž 1830. 8. str, 115. c) Blahorod, aneb

dobroinnost pináší auroky, pwodní pow.

W Praze u Posp, 1831. 18. str. 92. d) i
práw, aneb ctnost toliko blaží. Zábawné a

pouné powidky pro mládež dosplejší. VV Hrad-

ci Král. u Posp. 1846. 12. str. 102.

1337. S. K.MACHÁEK. Jarošín a Swa-

tawa. Powidka z minulých wk. W Praze

u Posp. 1828. 12. st. 20.

1338. Kniha kesfanská , uení a mrawfi k

poteb katechetu, uitel a pomocníku w ne-

dlních školách. Od knze církewního w Mo-
raw w nm. jazyku r. 1818 wýdaná, a ku

pros|)cliu mládeže eské a morawské od trivi-

álního uitele w Cechách peložená. \V Král.

Hradci 1829. 8.

1339. FR. ALEX. ROKOS. Powidky pro

wlastenskau mládež a její milowníky. Sezbirané

od etc. VV Praze 1830. arcib. tisk. 12. str.

141.

1340. W. PELIKÁN. Bohomír, mladý pau-

stewnik, od skladatele Rženky jedlohradské (Kr.

Šmida) pel. VV Praze 1830. 12. sir. 88,

ITéž od VVlasáka pel.]

1341. Chudý kuchtík. Powidka pro šlechetnau

mládež. Pel. Fr. Linder, VV Praze u Posp.

1831. 16. str. 92.

1342. FR. J. SVVOBODÁ, a) Prwní sto

mrawných powídek k prospchu mládeže wla-

stcnské. VV Praze a Hr. Král. ti Posp. 1831.

8 sir. 124. b) Druhé sto atd. lamž 1833.

str. 208. c) O tryznní howad. Katechetické

ei prací etc. VV Praze u Neureutra 1833.

str. 72.

1243. ANT. J. JEÁBEK. Prawidla ke-
sfauského kat. wychowáni dítek, wšem rodim

30*
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pro jisléjsí o liojiu-Jši zdaení jejii-li powinnosti

k dilKiim. U Pntze u Posp. 8. 1833.

I.Ml. KKI.ST. KIIYCKK. Písní' a propo-

wérli na celé iitoni Kíosf. kalolickclio nál)()/.on-

slwí, dle poiiidku kalfiiii:<niu pro školní mládež

i dosplé od cle. W Praze u J. N. Jei-ábka.

1834. 8. sir. VI. a 2G.í.

1345. .1. W. KAM.VKVT. Pomnnky, aneb

rymowané piopowdi nábožeiisli a maudrostí.

Diirek mile ndúdeži elc. W Praze a Ur, Král.

u Po.>;p. 1834. 8. sir. 103. |Pos. W Oas. p.

kal. dueb. 1834. — Oas. NViel. 1834. 232
a Kwl.]

134G. Kil. .lACin.M. Dobrý Miroslaw a zlý

Jelicli. Pouiledlný píbh pro rodíce a dílky.

Zešlený od elc. W Praze 1837. areíb. lísk.

12. sir. Ibí). Týž spis pod jménem: Hodný

Fridolín a bezbožný Jeliiib píel. od Hýbla.

\V Praze 1834. 12. sir. 274. [sepsal nm.
Šmíd.) lež 1840 n M. Neurenlra.

. 1347. .1. M. POMOkKLV. a) llusárek,

anebo bulí jest nápomocen elilelíím swýin. Na-

uná powidka pro dosplej.ší mlndež od Kr.

Šmida, pel. elc. W Praze u K. Jeiábka 1834.

8. sir. 120. (>) Osmero pííbliu pro rodie

i o dílky peMiwé wyeliowalele, wzdlanýcli

Míriímilem Kuleitským. \V Praze 1835 n Posp.

18. sir. 120.
I
Pos. Kwl. 1836. 5().] c) Ferdi-

nand, ueb píb. ndadéiio hrab. z Spainib , od

Kr. Šmída. W Praze 1835. 18. sir. 200. d)

Kalolická modlilební a poníná knížka pro mlá-

dež, od .1. .M. Poboielélio. S obrázkem. 1844 (?)

131b. Kríslofa S.VlÍDA sedmero powídek
pr(j dítky a milowníky jíeli, loližlo 1. Tešn.
2. Sedmikrása. 3. Nezapomiinka. 4. Koláe.
5. Kaci. 0. Oermáíek. 7. Placi hnízda. W Praze

u K. Jeábka. 1834. 12. sir. 118. lež 1840
u AI. Neureulra.

1349. O. ŠOl/rYS. ílladý gratniant, ili

Winšownik
, pro školskau ndádež. W Presp.

u i5elna>lio ddic. 1834. 8. sir. G4.

1350. Prupowdí 365 z uení o mrawích,

powinnoslech, ctností a náboženstwi ; dále z hi •

slorie a z ii/eni pírody, z hwézdástwi a po-
ítání asu, ze zempisu wiibec, rakanskho i)ak

cisaslwí obzwlášl, pi,)OJením treínýcb vveršQ

a nauí-euých ulipnýcli prupowidek. Novoroní
neb zkušebný dar dílkám od 6 až do í) roku
oblowaný. Díl I, wel. 8, sir. 56. Díl 11.

sir. «J6. pro dílky od 10 až do 15 roku ob-
habuje léž tolik prupowdí. W Lipsl. s\v.

Mikuláš;, tiskem Werlbmúller w Lewoi, Fejeri).

1835.

1351. W.KILJPKK. a) Kr. Šmída: Ludwík
malý wyslliowanec. W p,i,/.e u K. .Jeábka
1835. 12. sir. 102. h) Kuslatbia, powídka pro
ndádež do»j)lejši, na spusob Šmidowy powídky

Euslachius, woln zeštnaclc. W Praze 1838.
12, sir. 71. c) Audolí Almeríanské elc. W
Praze u K. Jeáb. 1838. 12. sir. 114. d)
Pokladnická, aneb Bohumír wrný a newrný.
W Paže 18 40. 12. sir. 98. pel.

1352. Vil. B. TOMSA. Jindich a Marie,

aneb osiele dilky. Polinutliwá a pouaucná po-
wídka pro dilky obojího pohlawí od 8 až do

12 let. od Amelie Sclioppowé roz. Wciss. pel.

z nm. cle. W Praze u Posp. 1835. 12. sir.

113 a 5 ryl.

1353. DAL. KOI»KÍ'KV a K. TIT1»V.

Slowa wdinosli k swálkiím narození, jmenia

a nowe'ho roku s pipojenau sbirkau nápis do

lisUí |)amálnich. \> ydal (K) a p. n. Slowa

wdnosli a lásky od rozliných s|)isowalel.

Sebral a rozmnožil (T), tiskem K, Jeábkowy,
1836. 12. sir. 16, 17—120, pak 121—168
a 6 bez zn. —

1354. .los. PROni.XZSvA. Powídky pro

kwlaucí slári od Kr. Šmída , pel. elc. W
Praze u K. Jeábk. 1836. [Pos. kwt. 1836.

p. 30.1

1355. Wnec wyprawowáním pibh uwilý,

ku wzdlání clnosli a bohabojnosli, zwlášl k

ušlechlní a ulwrzeni , náli(»žnosti díwek aneb

ohlas k powidkám p. t. Clirislopha Šmida,

kanowníka augsburského. Swazek I. w .jazyk

eský uweden od .JA\A. TOM. NOWÁ0'KA
(kápl. slrniilowského). A. p. n. Dobrá Fridolína

a zlá Dorola. NNzor pro ndadé díwky. Ohlas

k s|)isu p. K. \v A : ,, Dobrý Fridolín a zlý

Ditrich." 8. sir. X. a IL— 104. W Tábore a

Jind. Hradci tiskem AI. J. Landfrassa 1836.

Swaz. II. Swaz. 111.

1356. Rodina bohowrných z Dolan , aneb

obraz kesf, obcowání w pepodíwných prí-

padnoslech a strastech žiwota od J. M. Hodlin-

gera ( die Familie Traugott von Friedheim ).

Nákladem dd. swaloj. . V. W Praze arcib.

tisk. 1837. 8. sir. VI 7— 552 a 453— 458.

1357. Základ wšcho dobrého, neboližlo kra-

tiké nawedení kest, dítek k wíe, lásce, na-

dji. Sepsal - obecné dobré fedrowati (plodili)

chlející kegfan (r. Kubowi). W Prespurku

1838. u Belnayho dedic.

1358. .J. W. 80IVIMKÍI. a) Pytláci, po-

wídka wýsiražná o powe pro mládež wlasten-

skau, pel. elc. W Praze 1838. 12. sir. 70.

Nákladem VV, Špinky, b) Maucha, powídka pro

kwétauci wk. — Oerwenka, powídka pro dítky

a pálcly jich. Dle Šmida pel. W Praze 1841.

a W. Špinky. 12. sir. 56.

1359. W. AL. POHAN. Kwtný wneek
školním dílkám ku slawnostem uwilý od elc.

W Praze arcib. lísk. 1H38. 12. sir. 156, léž

1844 u Anny Špínkowé.
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i 360. J. P, DEVVTrSKY. Powídky kw-
taucímu stáí wiiowané, dle Kis. Šmida. W
Praze 1838. 12. str. 160. u Kalciiny Jeáb-
kowé. b) Pytláci. Hrabnka Griselda. Pouné
powídky pro rodie a dítky, zeslen od etc.

\V Praze 1838. 12. str. 88. [Pytláci též od

Sommra pel.] c) Owoce dobrého chowáiií.

Ti powídky w listech pro rodie a dítky dle

Kr. Šmida, od etc. W Praze 1839. u Kat.

Jeáb, 12. str. 96. d) Novvé powídky pro

rodie a dílky, dle Kis, Smida. W Praze

1840. wel. 12. sir. 72. e) Slawík, erwené
a bílé rže. Dw powídky pro rodie a dítky,

dle Kr. Šmida, od etc. W Praze 1843. nákl.

Neureutra. >v 12.

1361. Mladá hospodyka w domácnosti, jak

sob poínati má, aby swé i manželowy spo-

kojenosti došla. Dárek dcerkám eskoslowan-

ským od MAGD. RETTKiOWÉ. W Praze

1840. u J. Pospíš. 8. str. 268.

1362. Krásné powídky k wzdlání rozumu

a zušlechtní srdce rozmilých dítek. Zeštil

dle Jaisa J. N. JELÍNEK. VV Praze 1840.

u Kat. Jeábkowé. 12. str. 160.

1363. Staeek z hor, od Kr. Šmida. Pel.

od J. H. POSPIŠILA. Brati, pel. od J.

Procházky a J. Pospíš. W Praze 1841. 12.

str. 98.

1364. Jaromírkflw denníek, w kterémž se

obsahuje, jak se v.e škole uili boha znáti, co

k našemu spasení byl zídil a wdti dal. Kní-

žeka, která se za odmnu pilným žákm aneb

mládeži za dárek hodí. W Praze 1841 u W.
Špinky, w 12. str. 151.

1365. Malý písa, ili praktické nawedení k

prawopoátenému psaní pro uitele a pstauny
od J. SWOBODY, uitele wzorní školky na

Hrádku. W Praze 1841. wel. 8. str. Vlil. a

70 mimo 2 obrázku.

1366. Rádce w hodinách k psaní, aneb na-

wržení pro uitele k pedpism a pedríkání do

péra k prospchu wlastenské školní mládeže.

W nm, jaz. wydaný od J. G. Reinhardta,

wrchního uitele w Melisku, w est. uwedený
a rozmnožený od JANA URBANA. VV Praze

u Pospíš. 1841. 12. str. 120.

1367. Den weliký se blíží, aneb píprawa
malikých k sw. pijímání, klerauž w 20 roz-

jímáních dle Abbé Junga pro nábožnau mládež

etc, wzdial FR. B. LUKEŠ, knz cirk. 12.

str. 156. 1842?
1368. Reinoldowy osudy, aneb diwné jsau

cesty prozeledlnosti boží. Powidka pro rodie
a dítky, z doby 301eté wálky. Dle nm.
wzdial P. M. WESELSKÝ. W Praze 1842.
Nákl. Neureutra. 12. str, 202,

1369. Timolcus a Filcmou. Powidka kie-

sfanských dwojal, wyprawowaná od K. Šmida.

Pel. J. L. POSPÍŠIL. W Praze a Hrad. Kr.

1842. 12. sir. 84,

1370, K, WLNAICKV. a) Kytka. Dárek

malým tenám. Skládal etc. W Praze tiskem

J. Spnrnélio 1842. 12. sir. 73.

b) Druiiá kytka básní, hájek, písní a háda-

nek s obrázky a notami etc. 1845. arcib. tisk.

12. sir. 77.

cj Modlitby malikých. Podruhé wydal etc.

W Praze 1845. arcib. tisk. w 16. str. 10.

(weršem).

dj Líslky pilností za odmnu pro školní

mládež dílem wlší dílem menší (12 druliw)

s eskými prupowdmi pro chlapce a dwata.
W arcib. tisk. po tuctech proíláwají se.

1371, .L WAWRA LOMNICKY. «; Krist.

Šmida Nejlepší ddictwí, Powidka pro mládež.

W Hradci Kr. 1843. u Posp. str. 66. w 12.

bj Téhož Klárka, aneb jak newinnost cho-

wati. Tamž 1843. str. 86.

c) Ferdinand (spis Šmidowých sw. 5.) lamž

1843.

d) 3Iysliwna na hoe sw. Maurice , aneb

;

Trest bezbožníka nemine. Powidka pro dosp-
lejší mládež od F. Kórbera, pel. elc. [Ozn.

Mus. as. 1846, str. 275,

1372, FR. B, TOMSA. a) Guslawa Nie-

rice: Slepý pacholíek powidka pro niiUiu mlá-

dež, W Praze u Syn B. Háze. 1843. 12.

str. 115.

b) Téhož: Pýcha pedchází pád, aneb: Kam

wede bohatstwí. Tamže 1843. str. 152.

c) Téhož: Prawda a lež. Tamže 1843.

str. 143.

d) Téhož : Malý hawí, aneb : S pocliwostí

nejdál dojdeš. Tamž 1843. str. 136.

e) Téhož: Jlilowati budeš bližního swého

jako sebe samého. Tamže 1843. str. 120.

f) Nalezenci, aneb škola žiwota, téhož Nie-

rice etc. Tamž 1843. str. 125.

g) Mladý bubeník, aneb : Zdárný syn. Po-

widka z našich dob. Téhož, W Praze 1843

u K. Medaua. 12. str. 113.

h) Téhož: Rybáské dwc z Ilelgolandu.

1844. arcib. tisk. 12. sir. 127.

i) Téhož: Labuteiika, aneb: Wšude dobe,

we wlasli nejlépe. Tamž 1844. str. 149.

k) Tichý Jindich, Tamž 1844. str. 156.

1) Téhož : Belisar , aneb : Dobe iíile tm,
kteí wám bezprawí iní. Tamž 1844. str. 128.

m) Malí musikanti, aneb : Osm duí na cestách.

Tamž 1844. str. 120.

n) Synowé Eduardowi, aneb : pále pikázaní

boží, od téhož Nicrice. etc. u syn B. Haze

1845. sir. 138.
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0) Téhož : Clwrlé pikázaní boží, aneb ne-

ílejni bralri. Tiimž 1845. sir. 132.

pj Kroiinvll. prolcklor Ang^lic, aneb: Dobré

a zlé swidonii, podlé Merice elc. 1845. Taniž

sir. i.m.

cj) Sléblo a pokhid. Ponuihcj Pán bh. Dwé
uléšené pouidky pro mládež. Podlé Merice

elc. W Praze 1845. Tainž. str. 102.

r) Fedor a Ludowíka, aneb kdo zwiata Iry-

zní, heší. 1845. sir. 12(5. lamž.

s) Josa, aneb Spálení synag:ogy w Mniehow.
Tamž. 1846.

1) Obležení Freibergu za SOleté wálky. Tamž.
1846. sir. 136.

u) Kowár Ruhelský. Powídka z 12 slolelí.

Tamž 1846. st. 130.

v) Guslaw Wása, aneb král a sedlák. Po-
wídka ze XVI slol. W Praze 1846. sir. 146.

x) Mislr Boliala, aneb : Prací se žiwíme, hrau

se zawádime. Obraz ze ziwola emeslnického.

1846. sir. 124.

y) Jindich a Marie, aneb osielé dílky. Po-
wídka pro aullý wk. Dle Amelie Schoppowé
od elc. 11. >vydáni 1844. u Posp. w Hrad. 12.

sir. 130.

ij Kralochwiiník pro dosplau mládež, to

jest : Sbírka rozmanitých powídek, novell, po-
vstí a bachor ze Mšech wkii od elc. W Praze

1844. .Nákladem K. W. Jledaua. Swaz. I. str.

191 ? Swaz. II. Tamž sir. 191.

1373. Padesát bajek a nkolik wzácnjších
básníek pro naše milé maliké od W. S.

.ŠTULCE elc. W Praze, nákl. uitelských po-
rad w Budi 1844. 8. Wšenaiiné bibliotéky pro
mládež eskoslowanskau c. I. [Pos. Kwt. 1844.
str. 600.]

1374. Šlechetná Julie. Dárek pilné mládeži

od FR. B. LUK«E. W Oáslawi 1844. w
VVášow knihkup.

1375. iMalý dárek obtowaný eské mládeží

od A. G. S. W Hradci Kr. 1844. u Pospíš.

12. sir. 44.

1376. J. K. KAMARÝT. Rýmowané pro-
powdi nábožnosti, mrawnosti a maudrosti. Dárek
milé mládeži a mládeže milownikum od elc.

W Praze u Porp. II. wyd. 1845. w 16. sir. 148.

137 7. Bibliotéka uitelská. Hlalý ffiíitulant.

Wydali JOS. a .STl». BACKOROVVÉ. W
Praze arcib. tisk. 1845.

1378. Wšenaucná bibliotéka pro mládež esko-
slowanskau c. I. Padesát bajek a nkteré
básn, wiz Jinolajíltlné.

1379. Atíata ili pruwodce žiwota pro wzd-
lané panny. Dle prof. Scheillina od JOS.
PKCIRKV. W Znojm 1846. Tisk arcib. tisk

sir. 21!).

1360. Krátký zempis pro dítky obecných

skol od FR. B. LUKŠE, knze cirk. W á-
slawi we ^Vášow knilikupeclwi 1846. 8. sir.

172 s dwma mapkami.

1381. KAR. B. STORCÍÍ. o; Dárek hod-
ným díwinkám. W Praze 1846. ISákl. B. Kre-
mara knihkupce, str. 87. 24". cásl piiwodní,

ást z fraiíc. le livre de pelites íilles ,
(s

obrázky.)

I>J Dárek hodným chlapekm. 1846. sir.

70. (s obrázky).

1382. .lOíEFA ZIlMiMERlMANXA Rfiže

Himská , anebo : Cti otce a malku. Powídka

pro dosp. mládež podle nm. VN' Praze 1846.
u Medaua a spol. str. 179. 8.

li) Miloslaw VVlnowský, Bremský kormidel-

nik, nowý Hobinson, podlé kapitána Marryala

pro mládež m zdlaný. W Praze 1846. Dwa
díly 8. str. 202 a 243 s obrázky na dew ryl.

c) Moští laupežníci na wýchodu, aneb:

Hwzda Tunisská. Powídka z dob posledních

kižáckých wálek. Pro dosplejší mládež dle A.

G. wzdlaná od Jos. Zimmermanna. S obráz-

kem. W Praze 1846. Tiskem a nákl. K.W.
Medaua a spol. sir. 183. w 8.

1383. Rozliné píbhy sebrané pro mládež

odrostlejší, též pro dosplé etc. W Písku u

W. Velterle 1846. 16. str. 119.

1384. Zornika. Zábawuík pre jetki. Zva-

zok I. 12. str. 96. W Levoi 1846. u Werth-
milllera.

1385. P. JOS. EIIRENBERGER. Tatai

na Moraw, anebo: Bh swých wrných ne-

opustí. Puwodní wlastenská powídka pro milau

mládež. W Praze u J. Pospíš. 1847. 12.

str. 96.

13^6. W asopisech n) W Cechoslatcu: Mrawné
powídky wyprajvowání pro dti ze spis dílem Her-
derowých, od Slpniky, Jirsíka a j.

h) W Pííleli tniáfleíc nklcré drobnosti, wlastn
pro dli psané sem náležejí na píkl. Sychry:
Dewateio nirawnýcli ro^iiilauwání w podobenslwích
1842—3. Kauzcliiík. inohra \v 1 jednání, z malých
di\vii(leliiýrli her L. Holdrowé we »í(lrii 18.15. pel.
Ifí- Hiedl. Slrii.šidid, weseloliríi w I jcdn. od léhož
0(ltanitiHÍ. Powídky z oboru .školního 1841

—

?. —
Kralocliwilné hry pro mládež 1843 ald.

cj Weht. 1843. str. 316. Nkterá pátelská po-
nauní mladým lidem, od W—ho.

G. M A T 11 E M A T I K A.

a) Poításlwi.

1387. Uwedeni k umní poetnímu. W Praze

w prawidelné knholiskárn. Dii I. 1776. 8.

1778. 8.

1388. Nauení k umní poetnému pro eské

školy w c. k. zemích. 2 díly.

1389. W. G. BÍLÉHO piiwodní základowé

k umní poetnímu pro pohodli wenkowských
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uitel sepsaní a 700 praklickými píklady

MjswHení. W Praze 1797. 8,

1390. Poátkowé Arílmetiky od STAXI-
SLAVVA WYDRY etc. wydaní od Lad.

Jandery, knze ádu prem. \V Praze 1806.

8. str. 254. (obsahuji také algebru a loga-

rílhniyl.

1391. Drlík Jgnac. Sproslo pochopíledlne'

cwíení o poctách. W Olomaiíci 1809. 8.

1392. Nejlepší zpsob dilkám poty pí-
jemn w pamt wprawítí, tž pro dosplé k

cwíení užíwající, kteí w polách zcela žád-

ného neb žádného základního uení neobdrželi.

Od JAROL. JEZDIXSKÉIIO prowisora w
Kalný do ešE. pel. W Jiín u Fr. Kastránka

1819. 8. str. 240.

1393. J. B. Beichla prawidla k poítání

z hlawy s hojnau zásobau píklad. Sepsaná

od J. B. Beichla, zešlná od J. MAKSE.
W Hradci Král. 1821. 8. II. M-yd. tamž 1829.

8. str. 220.

1394. Dkladné uwedení k poetnímu umní
k prospchu eských škol a uitel. Od A.

Bl^SICKÉHO. Vv Praze 1823. 8.

1395. Pro a proto pí umní poetním,

aneb kratiký Mýtah z wyuowání pot, od

J. N. JOS. FILŽiGA. W Hradci Král. 1824.

8. str. 181. Druhé rozmnožené "vvyd. pod

jménem: Rychlý potá, aneb krátce obsažené

poty z hlawy, pro mládež dosplejší etc. W
Praze u Pospíš. 1833. 12. str. 140.

1396. JAN RUDL. cQ Uwedení k snad-

nému, rychlému, jistému z pamti poítání. Od

etc. W Praze u Pospíš. 1827. 12. str. 28.

b) Prospšný a potebný pídawek k zpamti

poítání etc. tamž 1833. 12. str. 31.

1397. KAREL FERD. HYNA. Uwedení

k poítání na triviálních školách od etc. W
Praze arcib. tisk. 1835. 8. str. 1 12.

1398. Úwod theoreticko-praktický k poítání

z hlawy, jakož základ k poítání ciframi. Po-

mcka pro ty, kteí se zamstknáwají s Myuo-
wáním mládeže w poátcích arithmetiky. Sepsal

Jií Zindl, editel na c. k. norm. hlaw. škole

w Praze, zceštil NORB. AVAXÉK etc. 8.

str. 218. W Praze u Tom. Tábora 1835.

[Pos. w Kwt. 1835. 69 od Franty.]

1399. FRANT. KUKLA. Umní potáské
s obiwláštním ohledem na emesla prostonárodn

pedneseno od etc. Díl I. Obsahuje potástwí

a mictwí; wel. 8. str. 220. s 138 obrazci.

W Praze arcib. knihtisk. 1836. INm. od téhož:

Rechnenkunde etc. II. Theil : ISaturlehre, Mechanik,

Chemie.] Pos. w Kwt. 1836. píl. 49. od

Franty.

1400. Prawidla k poítání z hlawy. Ze

zpamti potáe A. Kóhlera wytažená a ku

prospchu žák nm. a eských wydaná od
.JO.S. .JU.STLVA IMIUriLA. etc. [Regeln ziim

Kopfíclmen etc] W Praze n J. N. Jeábka
1836. 8. (8 arch). W. Wyd. pod titulem:

Krátké nawedení k poítání z hlawy, se záso-

bau 358 píkladw a uloženi. Pro uitele a

uence na triwialních a hlawnich školách, též

pro wyrostlejší wk uspoádané od J. V. J ustina

iMichla. jáhna ádu pobožných škol ald. II. wyd.
W Jindichow Hradci u Aloys. Jos. Laud-
frasa 1841. 8. str. 92 a ^ archu.

1401. JAN PRAWD. PIBIK. Poítání
písemná s hojnau zásobau rozmanitých píklad
od etc. Swaz. I. 8. str. 137. W Praze u Posp.

1837. [Pos. w Kwt. 1838 prii. str. 3.] —
Swaz. H. W Hradci Král. u Pospíš. 1842.
[Pos. Kwt, now. 1843. str, 87.]

1402. W asopisech a) W Rozmanitostech: Pro
lámání hlawy nkteré alffebraické dáwkv w swai
A. B. C. O. od W. Sedláka.

h) Kicélij. 1836—7 lilohy od Suldowského, B-
leckého.

c) W Pilelimládehe. 1826. III. Príspwek k saud-
njšínui poítání z hlawy, od Wolypky. IV. 1827.
I. Kyrhlý zpsob wypoítání stíbrných penz na
papírowé a naopak, od Gerstnera. IV. úlohy. I«27.
I. Pikhulowé k poítáni z hlawy. IV. Spoítání picí

míry rakauskc, aiie!) malé a 1829 I. míry eské ne-
boli welik. II. Wypoítání eské obilní niírv. IV. a
1S31. III. úlohy. l«<32, 1839 též, z hlawv." II. III.

1833. 1-IV.1834 I. Il.Poty zloinené 1841. Saiistawný
wýklad poetních poni-iw. Brandeys. -— Zloniené
názwv CJabuika). Poítání z hlawy Stránský (1842).

d) Ro-J. pr. 1826 150.

c) eská Wtela. 1837. atd.

b) Méicttci a slaicilehtici.

1403. Lukáše Yoclia Spráwa k wyreysowání
pti ad slaupu podlé 12dilného modelu elc.

esky a nm. W Praze 1823. 8. s 22 tabul-

kami rytými od Simona Trusky, (eský te.xt

FR. TOMSA pomocí Dobrowského peložil.)

str. 185. mimo pedm. a rejst,

1404. Základowé mictwí ili geometrie

od AYOJT. SEDLÁKA. W Praze 1822.

8. str. 420. s Vil. tabellami. [Rkp. w .Mus.

num. 925.]

1405. FR. A. DIXDER. a) Nawedení k

mechanice ili hybonirslwi k poteb emesl-
níkm a zwlášt žákm na hlawnich školách.

1825.

b) Nawedení k stawilelstwí ilí umní o sta-

wení we wczdejším žiwot k poteb emesl-
níkm zednickým, tesaským ald. zwlášt žákm
na hlawnich školách 1625. Oboje to peloženi
posud w Hkp.

14(XÍ. AV asopisech a) Krok. 1827—1831. II.

Sahowání koslkowé. od Fiihnricha.

h) Pnte/ m/ádcíe. 1829. I. 49. Wyswtlcní nko-
lika pojnmw a rozhodnuli z mictwí, od Sedláka.
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c) Utc zdástiti.

W iibcc.

140G. Obraz jasných nebes s krátkým po-

psáiiim nebeských tles, ili krátké pouiení o

h\v/,dách a jejich bhu od NOIIB. WANKA.
8. sir. 40 s tabulí kamenopisiiau : Pehled nej-

jasnjších hwzd , stálic na sewerní polokauli

nebes , wyreysowal Matj Wank , vyryl Fr.

ehula, pro zaiáleíníky a milowníky hwzdáí-

stwi elc. W Praze u Tom. Tábora 1836.

[Dle Bartákowy: Gemeinfassliche Anleitiing zu
leichlen Kcnntniss dcs geslirnlcn llimmels,

Wien 1827.]

1407. JOS. S.METAXA. Základowé hwz-
doslowí, ili astronomie, od etc, wel. 8. sir.

189. se 4 tabulemi obrazc hwzdoslownich w
pfil pinm fol. W Plzni u Keinera a Šmida

1837. [Litrow, Schubert a Bode jsau nejhla-

Mnojši zdroje, jichž tu užilo. Srow. Cas. mus,

1837. IV.]

1408. ^ebe a zem klíc, ili wšerozumitelní

iBálkowé uení o nebi a zemi, od A XT. W.
HNO.IKA etc. W Praze 1843. 12. sir. 158.

[Posud. Kwt. p. 86.]

1109. AV asopisech a) We Wid. Listech. Nebe
te swymi diwy (1813) od J. L. Ziefflera Kalendá
se swýiii wvznaiiirni (1814) (td téhož. Pirozenost

glunce. od . J. Firbasa (1815).

b) }V Kalendáích. J. Palkowie prostonárodní

wyswtlení kalendáe.
c) f/s. mus. 1828. O roku narození Krista Pána

od F. Palark.

1829. O pranostikách a kalendáích ceskýrh zwlá-

sf w XVI stul. od téhož. Staroeský wšeobecný
kairnthi.

Í8.'i2: Zpráwa o ccst do msíce od Lilrowa.

pel. F. Sír. 412.

d) eská Wela. 1834. Sestawení swtu etc. 211.

íše tworslwa ald. 79. 1838. str. 6. Kalendá a wý-
inain jeho.

e) Jindy a nyní 1830. 9> aiistawa slunce. I. 41.

Slunce. 45. Znadlowý dalekohled s ryt. — II. 93.

msíc. Achroniotirký dalekohled.

f) Ku-ly. 1838. 28. Boguslawski. - - O trwalosti

saustawy slunené pel. AVrfálko. píl. 1838. 61. —
Koperníkúw sen. od B. Píchla. 1839. 230. — Úkazy
úplného zatmni na zemi. IVow. 1842. str. 58. —
Zalinní >lnnce. 1842. . 51.

riJ Krtik. 1831. II. 240. Domnnka hwzdáská,
od BiTiínera. — 631. Klerau hwzdau ti s\v. krá-
lowé WCden i i)vli?

18.3.3 -3.-}. ní. 181. O powtrnosti r. 1834, od
Smrlany.

hj 1'Nlel mládeíe. 1833. IV. O wlasalicícii , od
Lhoty.

i) Sv'itor. 1834-8.
k) Wei: wyr. \H?,\. J. 57. () konielárh. 214.

Hospodáské h\véz(l;í>t\ví.

1) Wlnsiimil. 1810. III. 37. yico o hwézdách,
pokus pfdncMiil itrosloiiiírodnílio. od Fiatilv.

/8í2: Wrchy a doliny na lun; niiliowiiiy.

(5. Kalendáe.

a. Boní.

1410. Kalendá nowý na rok 1783. W Pra/e

u Bosenmiillerowýeh ddici^ skrz iMatje Giatzc

Faklora. 12.

1411. .lana Tomáše Hóchenbergera ^'()^vý

kalendá neb Msíník k poteb a ii/.i\vání

lidu ewang. nábožeuslwí na r. 1783. W Praze.

8. u Bosenmíill.

1412. Kalendá hospodáský a kanceláský,

u Rosenmiill. dd, 4. 1783.

1413. Kalendá nowý hospodáský na r. P.

1783. u Fr. Geiábka 4.

1414. Minuci hospodáská ke cti sw. Woj-
tcha. W Praze u Fr. Gcábka 1783. 12.

1415. Michala Griignera minuci hospodáská

to jest: Kalendá sediský ke cti a chwále sw.

Wojlcha na r. 1785. W Praze u Rosen-

miillerowských ddicíi skrze Matje Glatze

Faktora. 12.

1416. Historický Kalendá na rok 1784.

pro lid církwí eských obno^Yených. W Praze

u J. Tom. Hóchenbergra. 8.

1417. Kowý kalendá Tolerancí pro weške-

ren národ eský katolického i ewangelického

náboženstwí na r. 1787. W Praze od W.
KIlA.AlEllIUfciA, wycházel až do r. 1798.

po 11 let.

1418. Kalendá hospodáský, od spolenosti

uené Pražské wydáwaný w 4. a 12. od r.

1795 až do r. 1830, u Háze.

1419. Nowá minuci hospodáská od c. k.

hospod, spol. w král. eském. W Praze u

synu B. Iláse. 6^ arch. 1836. [Posud. Kwt.
píl. XI.) W Praze 1804. Židowský kalendá

na r. 1804. — Též na ostatní léta až do

1843-1846. str. 156. w 16.

1420. Kalendá powfrný na r. 1805 s

nkterými pídawky sepsaný a wydaný od kr.

Pražského hwzdáe Aloys. Davrida, w 4. 12.

a 32.

1421. Wlší a zwlášlnjší nowý i starý

kalendá, od J. PALKOWIE w 8. W Preš-

purku od r. 1802 až posud. Má jjídawky

historické i lehké zábawné weršowání.

1422. Kalendá tolerancí na r. 1816. a

1817. wydal W. ROD. KRAMEIIIUS.
1423. Nowý tolerancí posel pro kafídiky i

ewangeliky, aneb Národní kalendá od J. IIVBl.A

1817. a 1818.

1424. Nowý kalendá do kapsy na r. 1820.

1425. Laciný Kalendá. W Brn. 12. 1820.

1822.
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1426. Malý hospodáský kalendá na r. 1826.
Brno. w 12. 1832, 1834, 1835, 1837.

1427. W. R. KRAMEllIUS. Wlaslcnský
pautiiík. VVšeobecný ceskoslowanský Kalendá
na r. 1828? (cens. z Lil. 1817. 1. Kijna 1828)
w Jind. Hradci. — Wrný spoleník, nejnow.

a wseobecné pospešný Kal, na r. 1829 pro

Cediy, Morawce, Slowáky a Slezáky (cens. 1.

Oerwna 1830 we Widni.) Na r. 1831. Zízený
pro katol, a ewangelíky spolu s kal. židowským
a tureckým. Na r. 1833. Domowní pítel,

zízený pro 5ero náboženstwí. Na r. 1834. —
Na r. 1826 (?) w Praze, w Somrowsk. inip.

w 12, (Srow. we, wyr.)

1428. Wšeobecný domácí a hospodáský
Kalendá, Avedením Tomsy od r. 1831, 1836,

1837, 1838 a 1839. W Praze u J. Spurného.

w 4. 17 archu. Též na r. 1840, 1841, 1842,

1843. (23 arch,) [Srow. Kwt. 1836. 40,

a 1837. 7.] 1844, 1845, 1846, 1847. (od

W. Filípka sestawen) 20 archu a rytinami na

dew.
1429. Nowý i starý wlastenský kalendá na

rok P. 1830 podlé wysokosti uhlu nebeského

na 48mý stupe spoádaný, rozmanité, užitené

a kratochwilné wci , spolu s nejnowjšími

událostmi w sob obsahující, na r, 1830. W
Liptowském sw. Mikuláši u Kašp. Fejerpafa-

kyhu k dostáni. Tištn w Lewoi písmen .1.

Werthmiillera. w 8. 5 i arch. Též na r. 1831
až do 1841. [Posudek. KAvty 1836, píl, str.

92 a 1837, píl. str. 23. 30.]

1430. Nowý Kalendá na r. 1842, pod názwem :

Slowenský pozorník, od FE.JERPATAKYHO.
[Ohláš. wMus, as. XIV. str, 420, Kwty Now.]

1431. Nowý i starý wlastenský kalendá a Slo-

wenský pozorník na r, 1843, W Lipt. S. Mikul.

u Kašp. Fejcrp. z Klacan. Též na r. 1844,
1845, 1846. (str. 136.)

1432. Kapesní Kalendá na r. 1833, 1836,
1839. W Praze a Hrad, u Posp, Nar. 1847.

1433. Peštský Kal. nar. 1836. [bernolaing

nejbližší.]

1434. Litomický wšeobecný Kalendá, Pro
duchowní, hospodáe, kupce, obchodníky, kapita-

listy a wšecky, kteí njaké ízení neb jednání

mají , zaatý od prof. Dawida , dal wedený od
Adama Bittnera etc. W Litomicích nákladem

K. W. Mcdaua. w 4. 15 arch 1838-1839.
[chybná eština na mnoze]. Od r. 1832-36
Nowý Kalendá složený od p. Dawida. [Pos.

Kwt. p. 42.] na r. 1843 (20 arch) 1844,

1845, 1846. W Praze. 24 arch, 1847.

1435. Kalendá hospodáský, od morawsko-

slezské spolenosti k zwelcbení rolnicfwí, po-

znání pírody a zem na r. 1840 (Ponauení

o welastwi od Jos. Sterna atd.) VV, Kwty
now, 1840, str. 24. — 1845. str. 19.

1436. Posel z Morawy, aneb domácí mesián-

ský rolnický kalendá, wydáwaný Fr, Gasllem,

wzdlán od ŠEMBERY. w 4, 1840. s osmi
obrázky, 1837, 1838, 1839, 1841, 1842,
1843,1844,1845, (s 2 rytin,) 1846. arch 8.

1847.

1437. Rozumný rolník, aneb nowý mor,-
slez.-mstský a sedlský Kal, od R. Rohrera
wydaný 1837-1840. lánky jeho od ŠEM-
BERY, s pti obrazci. [Oznam, Kwt. now,
1840. str. 32 a 1837 píl. II.] Rozumný
rolník pestal r. 1844. místo jeho z^zd\ Domácí
pítel wydáwaný od knihkupeclwí "Winikrowa a

wedený péi p. OHÉRALA a MIKŠÍCKA.
(kalendá.)

1438. Kalendá na r. 1841, od AL, ŠEM-
BERY, u AI. Škarnicla w Holomauci, 2 strany

w mal. 4.

1439. Kalendá stnowý na r. 1842, od
W, ŠEMBERY. w Holom. u Škarnicla.

1440. Kalendá hospodáský w c, k. m. si,

spolenosti rolnické 1845. (str. 19,)

b. Stoleté.

1441. Stoletý kalendá, na zpsob Kristofa

z Helwíku, od ANT. STRNADA. W Praze

1793. 8.

1442. Stoletý Kalendá od r. 1797 až do
1900, w nmž jména planet, jich Melikost, wzdá-
lenost a domnlá wléwáni w poasy pro každý

den obsažena jsau, spolu s wšeobecnými a

zwláštními prawidly selskými, pak s pedpow-
dním powtí a s znamením poasu i rozli-

ných postaw jak msíce tak i lidí i zwirat,

zrostlin, bylin, wody a t. d. od K. THÁMA
W Praze 1797.

1443. Stoletý kalendá, fo jest: Dmnní
hwzdáské na L. P, jenž jsau po milosliwém

narození Pána a Spasitele našeho J. K. od r.

1800. až do 1900. w nmžto se wynachází

sedm nebeských planetu a poznamenání o ro-
ních íditelích a tyech ástkách roních, o

auad každého roku , i také o zdrawí a ne-

niocech , item : také jednoho každého msíce
powtrnost, wšecko dle hwzdáského a neomyl-

ného potu spoádané jest. Se wšemí sem
patícími tabulkami a ligurami wyplnný. 8. bez

r. a místa, dle Zlobického u Fabiána Beinhauera.

1800, 1804, 1805,

1444. Týž (?) w Brn od r. 1807. až do
1911.

y. Prognostika.

1445. Pranostiku sedlská 1. j. knížka o po-
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wélti a spniw, kternk spíisnbiiost asu pres

celý rok poznali se niiiie. W llolom. 1775.

w 12. zíiowii pelilidniilá a rošiínii, \\ llolom.

u Jos. Hirniowé. 8. 1736.

14-16. W asopisech aj Rtiko.^lowí. C. Wela.
1845. . 14.

b) Ktrly. ÍS39. str. 262. Moliaiili poasí a rhwíle
pHoznámeny hýli? od K. Ktjerp. 1SÍ2. v. 64.

Píiny panujícího sucha, od Maska. — 1843. .
73. Ješl nco o powlrnosli od F. Maska.

c) Wlaslúítií. 1840. II. 249. Hlawni píiny, pro
nvní wícc suchvch než mokrých lei niíwánie, od
Fr. J. Maika.

,^ d) W oj e n sitci.

1447. Clánkowé wojenšlí pro c. k. armádu.

"NVe Widni 1798. 8. pel. od J. ZLOBIC-
KÉIIO. Tež 1808. 4.

1448. Exercier-Reglemenl pro c. k. Infanlerii

esky peloženo (od J. NEJEDLÉHO). W
Praze 1808. 8.

1449. Zachowáwáni n pedpis služebný c. k.

sprostého wojáka, gefrejlra, tamb. a kaprála

s otázkami elc. Pel. A. S. F. 1808. W Preš-

purce J. P. Weber. 8.

1450. Cwíení a užiwáni zbran, její ástky,

její istotné' chowáni a o nkterých jiných

vojáku potebných wécech w c. k. wojsku.

16. str. 32. W Praze 1826.

1451. T. BURr.\\. a) Služebný pedpis
pro sprostého wojáka, swobodníka a bubeníka

c. k. pchoty; pak ástky runice pchoty a

o meni a trefení. W eštinu pel. etc. 12.

str. 64. W Praze u Posp. 1834.

b) Cwieni se we zbrani jednotliwých wojáku,

ád a zdélka c. k. pchoty, pel. etc. 12. str.

103. W Praze u Posp. 1835.
c) Pedpis služby sprostého wojáka, desát-

níka, sedláe, kowáe a trubae pi c. k. jízd.

od T. Buriana. 12. str. 66. W Praze u Posp.

1836.

1452. Zachowání sprostého wojáka c. k.

pchoty. Pel. z nm. od POHANKA prapore-
nika etc. W Hrad. Kr. 1829. II. wyd. 1829.
12. str. 60.

1453. Wýtah z pouení o spoádení runice
a o jejím zachowání. (Auszug aus der Belelirung

iiber dio. Ik-.schaHenheit des Gewehres und des-
sen Conservalion.) W Praze, u .Spurného. 1

arch. 1842. nem. a esk. Wyuowání služb
polní pro c. k. pchotu, w est. pel. M.VT.J
KXAY.SI-, zkaušený uitel jaz. esk. W .lihlaw
u J. Ryj.pla. b. r. (1838). w 12. str. 118.
[Pos. Kwt. prii. 1838. str. 29.)

1451. Polnej poadnej stráži hlawné prawidla
wedle láiika iloválého 1840 zákona krejin-
ského pre škoUkau mládež slawnej stolice

Šariskej. W Prešow wytišt. u Michala Radlilze

1843. sir. 26. mal. 8.

1455. AV asopisech n) iis. miis. 1828. O wálc-
ném umní Cechii w XV stol. od Fr. P.TJackého. —
1845. str. 398. eské pu.škarstwí od T. Buriana.

b) Kirly. 1843. . 24. .Slarodáwní wojenskó
zízení mst Pražských, od W. >V!ad. Tomka,

i/. ZNÁMOST PÍRODY.

a) Pírodopisy.

1456. Krátký weytab wšeobecné historie

pirozených wci mimo pilepek nkterých pa-

mti hodných píbh a poznamenání nkterých

eských slow, kteráž se w této knížce nachá-

zejí, k wšeužileué poteb eského jazyka w
c. k, Terezian. wojenské akademii w Nowém
mst, nawržený od MAXIMILIAXA SIINIKA,

ádu škol pobožných. \Ve Widni k doslání u

Hermana Jos. Kruchtena 1778. 8. písmy Šulco-

wými tištno.

1457. Historie pirozených wcí pro mládež

od AL. PARÍZKA w Praze 1784. 8.

1458. Kratiká historie pirození k pomoci

a k dobrému jak uitele tak i mládeže školské

sepsaná, ano i k rozšíení lepši a k Bohu we-
daucí známosti tohoto swta, wbec na .swtlo

wydaná skrze LADISLAWA BARTOI.O-
MEIDESA etc. s desíti jeho wlastní rukau

na mdi wyrytými tabulkami, roku 1798. 8.

sir. 63. W Budíne u Kat. Landerowé 1798.

8. wel.

1459. Krátké zlomky z pírodopisu nalézají

se \( knize: Ueber die Aussprache der czechi-

sehen Buchstaben etc. von FR, T0M5»A.
?rag 1801.

1460. Funkowá kniha: Naturgeschichte fiir

Kinder, jest peložená od FR. TO.MSY 1809.

Rkp. (u prof. .1, Nejedlého.)

1461. Popsáni a wyobrazeni nejznamenitj-

ších zwiat z hisl. pirozených wcí od J.

HÝBLA. W Praze 1811. 8. str, 152,

1462. Pnihika užitené kralochwile ze zná-

mosti pirozených wcí, w rozmlauwáni uitele

s dilkami, od .MIClI. KADAN etc. W Praze

1819. u Bob. Haze. sir. 275. a pedm. VIH.

1463. Pojednání o bylinástwi w echách
od P. Kašp. hrab. ze Šternberk etc, AXT.
PLUILMAVER pel, W Praze 1819, 8, n

Fr, Fetlerle z W, str. 152,
1464. Flora crhica cle. Kwlcna eská s po-

znaincnánírn lékaských, hospoiláiských a eiiu-si-

nírkýcli rostlin od dokloríi It-kaslwí J. Sirr/l. a

K. B. Prcslú, W Praze 1820. 8. (lat, s esk. jmény
bylin.)

1465, J, S, PRESL A n) O pirozenosti

rostlin, aneb Rostliná, obsahující: jednáni o

žiwobytí roslinném pro sebe a z ohledu jiných

žiwokQ podlé stawu nynjšího znání; k roz-
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siení pírodnictwí , w potažení na užitenost

yv rolniclwi , liospodástwi , emeslecli , umní
i obchodu a wzlaliowání obzwlášlnim na lélia-

slwí , Avydán trudem Bedicha Wšemira hrab.

z Berchloldu a J. S. Pr. dolitor le'kastM'í.

W Praze 1820. 4. Oddlení I. str. 300.

Odd. II. obsahující popsání a wyobrazení rost-

lin podlé ád pirozených spoádané s vyzna-

menáním wlastností, užitenosti, obzwíášt wý-
wodin a zplodin, zpsobu wydobýwání, posled-

ních dobroty a porušenosti nejjistjšího poznáni

a zkaušeni etc. Díl 1. 1823. s 124 poloarchy

a 80 obrazy. Díl II. 1825. s 127 poloarchy

a 80 obrazy. Díl lil. 1835. s 54 poloarchy,

36 obrazy, [pro nedostatek odbytu wíce ne-

wyšlo].

b) Barona Ji. Cuviera Rozprawa o pewra-
tech kry zemní a o promnách vv žiwoistwu

jimi zpsobených w ohledu pírodopisném a

djepisném od etc. 8 str. 318 a 4 obraze.

W Praze arcib. tisk. u W. Špinky. 1834.

[Pos. w Wele 1834. od Amerlinga].

c) Ssawectwo. Bukowt saustavvní k po-

uení wlastnímu. Podlé nejlepších pramenw
wydal atd. 8. str. XII a 388. W Praze u Posp.

1834. [Pos. as. mus. 1834.]

d) Nerostopis ili mineralogia. Rukowt sau-

sfawná k pouení wlastnimu. Wydal atd. Wel.

8. str. XVI. a 628, s 1677 wýkresy na 41

obrazích pedstawenými w pi i fol. w kamen

ryté od Merklasa. W Praze u J. Spurného 1837.

[Pos. Kwt. p. 2].

e) Wšeobecný rostlinopis, ili popsání rost-

lin we wšelikém ohledu užitených a škodliwých.

Dwa díly. [NowoeskJ bib. uydáwané od Mus.

íslo VII. Spis musejních . XXlll.] W Praze

1846. sir. XXXII. a 2072. u Karla Velterla.

1466, Wyobrazení a popsání w polínku te-
šowého kmenu r. 1745 w Hoe Kutny 19.

Února ze zahrady Wšech Sw. od jakéhosi

Konráda , rozeného 3Ioškwana ufatého , a pi
rozpoltní nad stéblo hlaub jako do dewa
samorostle spateného kíže (od 1822 w 5Iu-

seum eském) wydáwá ,IOS, FR. DEWOTY
etc. W Praze 1823. 8, 1 arch s obrázkem u

Fetterl. z Wildenbrunu.

1467, Drahná ást Zoologie podlé Okena,

od J. KAUBLE \v Rukopisu.

1468. FR. SÍR. Krátký pírodopis, ili po-

uení o wcech w pirozenosti se nacházejících,

jakož o žiwocích, rostlinách a nerostech, a jich

krátké popsání. 8. str. 152. W Jiín, u F.

Kastránka. 1835. [Pos. w Kwt. 1835 od

Amerl. Odpowd tamž 1835. 9.]

1469. J. N. FILCÍK. Pírodopis co krato-

chwilnik školní pro dosplejší mládež esko-
lowanskau. Wel. 8, str. 208 a 26 obraz

kamenopisnich. W Praze arcib. tisk. 1834 [Podlé

Funkes iNalurgeschiclite etc. Wien 1800. Posud,

w Kwt. 1835. 29. Wel. 1837. 166.J

1470. K. AMERLIXG. Knížka o hmyzech,

neboliž nauné wyprawowání o motýlech, we-
lách, chraustech, komáích a j. píklady pamti
nejhodnjšími pro dítky esko-slowanské, od
wrauciho jich pítele A, K, 16. (str. 108 a ryt.)

W Praze arcib. tisk. 1836. [Srow. Kwt. 1836
p. 56.]

1471. W, STANK, Pírodopis prosto-

národní, ili popsání zwíat, rostlin a nerost,
wedlé tid a ád jejich, S obrazy. W Praze

1843. wl2, str. XIV. a 496. Malé encyklop.

nákl. es. mus. dil 111. [Pos. Kwt. now. 1843.
93. — Wela 1844. sir. 20.)

1472. Kímky ili rostliny na Alpách, 8.

str. 32, 1846, od K. AIMERLlXGA,
1473. W asopisech a) W Uiteli lidu. 1786—8

mnohé ásti sem náležejí, k. p. vv I. bhu str. 699
a 776. etc.

b) W Hlasateli: O opicích, králi hadu, slonu,
orlu, Iwu, welryb, bobru. Auinkowé zemtesení,
sopky etc.

c) W Rozmanitostech Mrawení lew, pamti
hodní psi etc.

d) \Ve Wid. Listech : Neobyejn welicí stro-

mowé, o šafránu, rejži etc.

e) W Kroku : Nawrzení saustawy žiwoícha dlé

tíd, ád a rod a j. menší.

fj \V Píteli mládeíe: Diw pirozený w Sedmi-
hrad. zemi, o Krkonoších etc. O pirozenosti wel.
1841. Kuera Jos. —

g) Cas. mus. 1827. Podiwné widní (fafa mor-
gana) od W. Sedláka. — 1833. O powétroních
od J. S. Pešla. 1835. O zkamenlém strupanu. —
ei hrab. Kasp. Šternberka we wýroních shromáž-
dních spolenosti obsainijí pojednání z pírodopisu
1827—1836 k. p. Obraz geognostíckého skladu
zem eské (1831). O kuten pedswté (1832)
— O zkamenlinách žiwoišných (1834) atd. —
1836. Cerwotoiny w listu wádrlice wjiníkolislé.
— Opis stéblorupatce oslnornpého, od Kordy. Opis

dwau druh slezinníka, od K. B. Presla. — 1838.

O powstání powtrnjch kamen a pítoku moského
dle rusk. od J. J. — Rozhorecké jeskyn, od J. W.

h) echoslaw. 1831. V. VII. Umlecké schopnosti

nkterých hniyzw. VII. Hmyzowé co píina roz-

liných neduhuw u lidí a zwíat, od Amerlinga.

ij Samo. 1832. Polewníci (infusoria). Krok. 1833,

od Amerlinga.

íí^ eská Wcela. 1834. Polární medwd. Psi kam-
adalw. Low zubru , tvffru. Saffuar. Zuiwost so-
kola. Krotitel had atd. Sestawcní swt. íše
tworstwa atd. 183.'i. Psobení wd na mrawy lid-

ské, z auffl. od Strobacha. — 1836. Z pírodopisu
obrazy. 1837. . 22. Tiižebník. (Amerling) . 3. —
Wela. 1837. . 2. 1838. Skoicowý strom. Horale.
Wzdláwání wína. Wiklo. iMaudrost ps. Pud zwí-
at. Plenitel chestejšu. Ryže, indigo, bawlna, tabák.
Slawík. Truba a lyarr. Pes se pomstil chyte. 271.
— Neobyejná náklonnost krysy. str. 351. 1839.
Kaparowý ke. >Vk nkf. zwíat. Úkazy z pírody.
íše rostlin. Zídla NVisly. 1840. Wrnost psa, z
wlask. — Pohanka. Dub wkowitý, od Dundra.
1842. Mladost a stáí zem. — Odkud wzali Angli-
ané zrostliny k swé potrawé. Tepání krwe u zwí-
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at. Rliiíow pokopy. Fala morgana. rowrUí. 1H13.

O tabáku, oil ^V. rdkoriióho. Ma>olowiiiií sleifiiw.

1844. haicf. od A. V. . 17.

/) Jindy (I inini. 1><29— 1833. rozliné (á^lky.

ui) hr.ik. 18.31— 3ti. O ncroslLM-h. od F. Pešla.

Pop.sam hlali Ivkowte. O piatiiu'-. ronawržcní san-

slawy žiwocciluiw dle liid, iádiiw a rodu. — llli-

sta \v lnaiikii. krajiiiík na/,\vanrm. Skaiiu-iu-liny ko-

rey.šuw. Stáí polioií owropij.skýrh E. Beaimioiita atd.

fi^ Ktrétij. 1834. Zpráwy z Ulier. 1836. Dwoji

poiu-tí o pírod, od Koz-ypala. 1839. Tíwaly.

ISowý nálfzfk w pírodní saiistaw rostlin. 1843.

Hiíit. slowo o tabáku, od Fáimricha. . 43.

o) Fi\íil mhhU-íc. 1827. Bylináiská abeceda. —
1833. llnnzowé. od Strnada atd.

y) /{(»:/. yr. 18J6— 28. ethy atd.

</) Sirliuvr. 1834—5. rozl. ástky.

rj nV. iryr. 1831— 2. Hospodáský žiwoicho-
pis, ( (I Anierlinga.

s) Wliisliwif. O píiwodu a rostení nelitii, zubíi,

wlasii. od W. Staka. 1842. 71. — Twoení kanien-

iiho uhlí za praw. kuw, od Maska. 1840. III.. 227.

— Fokus o prelwore rostlin z Gollie, od J. ejky.
1842. 152. 256.

6) C lotc ékopi s.

1474. W. STANK, a) Základowé pilwy

fuiialomie) ili sauslawní rozbor a popis léla

lidského a jednolliwýh jeho oáslek. W Praze

1840. 8. sir. 274 a obsah. Pitom: Pilcwni

alias, aneb desatero obraz ásli lidského tla

s pliarchowýin wyswtlenim.

b) Krátký pehled ieboslowí s pidaným

objasnním smyslil a zabyw mozku, jejž sepsal

a wydal etc. W Praze 1840. u W. Špinky.

Wel. plarch w 4 s kamenopisným obrazem.

1475. >V asopi.serh o) W Roziiinnilostech: O
žiwobytí a obydlí prwnícli lidí w jeskyních G. 3.

od L. Zirírlera. Silní lidé P. 76, od Fr. Spinky.

Ziuny pokoleiu' lidského^ od Zigiera E 47. Msí-
nice w Cechách C. 68. istotné a zdr/.<'li\vé ženy,

od (lallaše R. 74. O narození a smrti lowka. A. (55.

1>J
Kirlij. rhraniwé oi, od \\ . nebeského. 1840.

246. Krásné pohlawí, od J. I'rocházky. 5. Zname-
nitá pamt. 1835. str. 206.

cj Cech. 1832. í) letorách, od Amerlínga.

d) Jindy. 1831. I. 3. Krok. 1831. lowkoslowí
od Ant. Jungiuanna. II. O lidech zem požíwají-

cích. 476.

e) esk. IVcela. 1845. Umrlí hlawa, . 7.

1473. Pojednání o drobnohledné powaze mozku
a nerwuw, jako/, o tráwcní iistrojném od Purkyn.
w rkp. [\v .Michl. obr. str. 210.|

c) P i ro do z- p y 1.

147G. O žiwiech pro niládež, na zpfisob

Fiberla, P.N.Muga a jiných. Od ANT. IIV\KA
liO.STKV z Saxenthalu. W Praze u J. K.

lliaby. I77(), H. sir. 4(5. Po druhé 1791?
1777. FKA.NT. TOMSY a) VV msíném

spisu od r. 1787, nkteré ástky. /;) Spis o
zim ten w generálním shromáždní hospodá-
ské wlastcnské spolenosti slezké od J. K. C.

IJernera 23. Února 1799. Na esko peloženo
etc. W Praze 1801. 8. str. .32.

1478. Odkryté tajnosti arodjniekých knn-
št k weystraze a wyuowání obecného lidu

o powrách a škodliwých bludich, sepsané od

P. z Eckartshausen , do morawskéiio jazyku

peložil upímný niilowník swé wlasti (Prof.

INKKXSK). W Olomanci 1792. 8.

1479. Now wynalczený prostedek oheíi do-

konale a jistotn uhasiti. Ze šwedského do

eskéiio jazyka peložený od MATEJK HOL-
LAUftA. We Widni a w Praze 1794. 8.

1480. Fysika aneb Uení o pirození (Nature)

k prospchu jak celého Národu, tak zwlášt
lidu obecného a pkného Untní žádostivvélio

sepsané od PAWLA MICH.VKKO etc. W líu-

din u Ant. Landererky 1819 8. sir. XVI. a

512. Prvvní to fysika saustawná bez malhe-

malických dflwodu w eském jazyku podlé

iMundta, Vietha, llelmuta a Ilopfnera a j. W ped-
mluw zmiiiuje spisowalel o jiném spisu svvém

:

6^ O škodliwosti powry.
1481. Základowé pírodnictwí aneb Fyziky

a Matematiky potažené, neboli smíšenií. Z mno-
hých jinojazyních na slowo wzalýcb spiso-

watei wybral a sepsal WO.ÍT. SEDL-VTEK.
W Praze 1825. u Jozefy Fetterlowé z Wildcnb.

8. str. X. a 250.

1482. Dkladné a miiohau zkušeností ztwr-

zené ponauení o hromo- a kruposwodu, aneb

kterak se dle Tiiolardowa zpsobu obrany proti

hromo- a krupobití stáwli mají; s ponawrže-

ním
,

jakým zpsobem celé obce s obydlím i

polnostmi od škodliwého hromo- a krupobití

skrownau wýlohau zacliowány býti mohau.

(S wyobrazením w kamenotisku). Dle A. Tede-

schi, spoluauda c. k. hospodáské spolenosti

w Šlýrsku. W Praze 1825. u z Schonfddu.

1483. JAN SW. PRE.SL. a) Luba ili

chemie zkusná z nejlepších spisowalel wy-
bral etc. 8 str. 278. VV Praze, arcib. tisk. 1928.

h) Díl druhý. str. 318, a 8 bez zn. lamžu

1835.

1484..JOS. SMETANA. Silozpyt ili fysika.

W Praze 1842. wel. 8. str. 435 mimo obsah

a 7 tabulek rytin. Nowoeské bibl. wydá-
wané nákl. mus. . II.

1485. KAIl. AIVÍEIVLING. Luba ili che-

mie emeslní. Jest to wlasln ást I. po-

até knihy : Promyslily posel , spis wšenauní

pro obecni lid a pro každého, kdož w um-
ních , zwlášt w emeslech a mnohých žiwola

záležitostech pouení hledá. W Praze 1840.

arcib. tisk. wel. 8. str. 410. Díl II. 184G.

tamž. str.

h) Pehled Iiiby ili limotozpytu. Tabule na

wel. archu. d>va ilíty. 18 40? r) Luebné



ZNÁMOST pAÍRODY. ftÍRODOZPYT. HOSPODÁftSTWÍ. 477

skanmáiií nn siiclie ccsl , 1846 posud jen

áslka.

1-186. F. S. KODYIVÍ. Zábawy nedlní,

ili proslonárodiií pouíowiíní \v silozpytu. ásti,

o teple. W Praze arcib. lisk. 1848. Wel. 8.

str. 536 a ukazatel. [Poz. od Dr. ejky Kwt.
1844. str. 128.

1487. KAREL ŠÁDEK. a) Píírodoskum

neb Fysika, eili uení o pirozenýcli wcecb
(s rylinau). Pro uitele wzdlal a na swj
náklad m ydal elc. W Hradci Král. 1825. pí-

smem J. Pospíšila etc. 8. str. 174. rejst. b)

llybomrstwí neb strojnictwí cíli mechanika s

57 obrazci ku prospchu umlcm, emeslníkm,

jakož i mládeži. W Praze u Posp. 1830. 8.

sir. 96.

1488. W asopisech a) W Hlasateli: Umní pi-
rozených wcí (Helniutowa fysika) opatením J.

NEJEDLÉHO pel. (posud ne celá) I. 212, 394,
572. II. 99, 404. III. 314, 459. IV. 235.

tj Cas. mux. 1837. O idealnosti prostoru zrako-
wého, od Purkyn. — O dušewném žiwota nyn.

asti (silozpyt) od Anierlinga. str. 418. Zpráwa o

shromáždní nm. pírodozpytatelvv, w Praze od
Smetany. 1839. Nowá zkauska s eleklrinosli, dle

rusk. od J. Malého.

cj Jindy a nyní. 1831. II. 25 atd.

d) Krok. 1831. Píina zemtesení, dle Biota,

od S. Prcsla. 136. — Auinky zemtesení na jisté

zídlo.

e) Kwély. 1839. Píwaly od K. F. 414. — 1842.

Wynalezení elektromagnetismu. Now. 30. doplnk 36.

f) We. vyraí. 1831. I. 68. Bilinský kyslík.

(j) Swéloíor. 1834— 5.

hj Wlaslvnil. 1840. IV. 131. Galvanoplaslika, od
Dr. Stanka.

d) Hospodástwt wbec.

1489. Nauení o poznání poátk sedlského

hospodástwí. (W. ástku V. Díl II. knihy k

tení pro sedlské školy w c. kr. zemích.)

1490. Hospdáská runí knížka od .TOS.

TÁBORSKÉHO. W Praze 1788. 8.

1491. Prwní nowá hospodáská škola w krá-

lowstwí eske'm na statku P. z Schdnfeldu jtné-

nem Trnowan etc. W Praze 1791. (peložena

od NATII. HOLALERA, faktora.)

1492. JURA FANDLIHO a) Pilni domajši

a polní Hospoda, winauíujicí newdomého po-
chybujícího hospodára , též napomínající leiiiwu

Gazdinu k polrehnim ])rácám celého roku od

Mnohowelebu etc. W Trnaw 1792. 8. sir. 234.

bj Druhá slráiika, w klerej po smrli prwiiého

Druhi Pilni Hospodá wikládá ewedomému
Hospodárowi a leiiiwej gazdiiie jaké má práce

pres celí rok \v každém msíci a jakim Sp-
sobom wikonáwaf. Pridáwá fez ke každému

Mesicu Prognostiku wikládajícu z nebeských

Enakow a s powetrá, budiicé lírodi , a asi.

W Trnawe 1792. 8. sir. 464.

1493. Krátce obsáhnula prawidla k zpráwé

liospodáu od W. Hedelhammera: pel. J. RULÍK
w Praze 1802.

1494. Krátké pouení o iiospodáslwí polním

pro obecný lid. Z nm. pel. AXT. PUCH-
MAYER. VV Praze 1817. 8.

1495. Hospodá rozumný, aneb uení o rol-

niclwí a chowání dobytka s temi pidawky o

wymowání polí a wedení hospodáském, kte-

réž dle B. G. Schnee sepsal \ORB. WANEK.
W Praze, 1822. 8. u Slraširypky.

1496. Hospodástwí. Rkp. lol. (w XIX. stol.)

w Sluseum.

1497. Ponawržení pro nižší hospodáské
služebníky, od Karla bar. Puleany. 8. w Praze
u Házw 1826.

1498. JOS. BLAIÍA. Nauení pro mladé
sedlské hospodáe, jak mají hodnost slawu
swého poznati, maudrosfi z pirozených mccí
nabýti, domowní poádek držeti, zkušenosti se

zprawowali, a cil, ku kterému clowk od boha
na swt poslawen jest, znáti, aby mohli bohatí,

štastni, spokojeni a blaženi piM swém powolání
býlí. Sebrané a w jedno uwedené od elc. 8.

str. 124. W Praze 1829.

1499. JOS. FR. KAUBLE. Hospodáská
kniha k lení pro wšeobecné nauení. 8. sir.

288. W Praze arcib. tisk. 1833.

1500. J. M. KOPECKÝ. Udání základu k
haub w zdláwáni zem, jak to echa e a jeho

pluh wyjewuje. 8. str. 20. W Praze u J.

Spurného 1834. [e i prawopis špatný.]

1501. J. SULEK. Kunšt žiwé ploty dlali,

z mléka wíce másla wywesti, a wbec bohalj-
ším se státi (Kat. Fej. 1835.)

1502. .lií Wolný, aneb píklad, jak mnoho
dobrého rozumný muž w obci spfisobit mže,
hospodáí-i wbec, zwlášl ale k užitku milého

slawu sedlského. Sepsáno (po nm.) od Wojf,

Swippla, aulowníbo u kniž. Frslenberka, na-

wrženo a wydáno od c. k. hosp. Spolenosti

w echách. (Pekladatel do esk. N. WANK.)
Wel. 8. sir. 350 a 11 ryt., w Praze 1835
tisk a papír syn B. Háze. Nowé wyd. 1837.

LW as. mus. 1836.]

1503. Ponauné a zábawné li.«íty pro polní

hospodáe a emeslníky w echách. >^'ydáwané

od c. k. liospod. spole. w echách, péí Dr.

Mat. rytíe AV/////I/ ; Jdt/icnseiiia elc. zešlné
od J. ŠTPÁNKA Honik I. w Praze u Synu
B. Háze. 1838. wel. 8. str. 384. — Roník
1839 též; 1840, 1841, 1842, 1843 též;

Roník 1844 pel. ,los. Weselý. 1845 též

1846.
Ohsaliiije polní a domowní hospodástwí, hoípo-

dáskau techniku, wdomosl o emeslech, powin-
nosti k sláln, wrchnosti. duchownímu, uiteli atd.
anekdoty, úkazy w pírod, ceny owocc, obilí atd.
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1504. M. D. RETTIGOWÁ a) Dobrá

rada slowanským >vesniíankiim, aneb pojednáni,

kUTiik by pokrmy ony proste, laciné i chutné

priprawowati, a tak se biuf pro budauci swau
domácnost, neb pro službu cwiiiti mohly. Po-
daná od etc. 8. (str. ti8.) w Praze u Posp.

1838. [Též nmecky.]

b) Mladá hospodyka w domácnosti. 1840.

w Praze u Posp. 8. sir. 264. [Pos. Kwl.]
now. 1840. 67.]

1505. Ziwa, spis rolnický a lesnický, wy-
dáwán od IIVXKA POLCK. W Praze u Posp.

1842. 8. str. 33. [Pos. Kwt. 1842. sir.

104. Now.]

1506. JOS. PECÍRKA. Wácslaw Nowák,
aneb sedlák, jak by ml býti. Hospodáská
kniha etc. W Znojm 1847 nákl. E. J. Four-
niera, knhkup. av 8. sir. 249. Dii prwní.

1507. W asopisech, a) W IHleli lidu, kterýž
hospodástwí ncjwíce za petlmt ml.

i) \y Hlasateli: Práce w Lednu etc. od swob.
P. z Puteany. pel. J. Nejedl.

c) \y lloimaitiiitslerh : O weynosu obilí w Cechách.
O bramboích. Proti snliw pšenici etc.

d) W kalendtiíich liospcdáskýcli , wlášt od
uené spolinosti wydáwaiiých od r. 1795 až do
letoška mnoho pojednání o wcech hospodáských
do c-^kého preiožcnýrh se nalézá.

e) Ceshrí Wtela. 1834. sir. 139. Upotebowání
braniborowÝch klí k plemenni. — 1845. str. 23.
Kowý dležitý uynález w polním hospodástwí
(z rusk.) samožnec. — Z Polny [Pée o staw
sedlsk\| 1845. sir. 132. Maudrá pravvidla pro rozu-
mné lidi. . 45.

O.Ktcéiy. 1834 atd. 1838. 341. eské ruchadlo,
od Semhery. 1839. str. 373; Obraz dokonalého
rolníka. Z nm. pel. od P. . Heilingrra. — 1842.
sir. 61.. Nowý znamenitý nález \v polním hosp.

g) Cos. mus. 1829. O pohoení a náhrad škody,
od Slámy. 1832. Pliwník od J. J. (též o sob.
u Posp.)

h) Vvchoslnir. \9,Z\. Ruchadlo, nowý pluh eský.
i) Jindij. 1833. I. 30. 189.
k) llronka. 183H. IVawržení nkterých prosted-

kuw. jimiž by wenkowský lid . . zdokonulowati se
mohl, od K. Amcrlinfía.

IJ Pautnik. 1826. Pluh na saních atd.

m) Pítel mlád. 18.31. Ponawržení školní (stpa-
sUví, welastwíj 1834 ald.

n) Hoil. Pr. 1826—1830. Rozhled hospodástwí
letošního r. u stední AVIlawy, od Slámy.

o) Siretoior. 1834— 5. Rolnictwí w Cechách.
p) Tatranka. 1H32. Hospodáské a Kupecké wci.
q) Weier. vryr. 1831— 2, od Amcrlinga a Waka.

cí) Welastwí.

1508. Wýlah z no\vn7.ku.seného weláre,
aneb Antonína Janši kniha o wcelácli, w Uher-,
ské SkaLci 1775. 8.

1509. Antonín Jamu: podstatná ueni a

zpráwa o chowání wiel , z nm. w cešlinu
uwedená od K. .J. A. TKLTXOWSKÉHO
W Praze 1777. 8.

1150. Jednáni o dobytku owcim. 1781.

1511. JO.S. JAXl<E Auinliwe' zprawo-
wáni wel pro lid obecný, s potebnými tabul-

kami a wíelnim kalendáem. W Praze 1789. 8.

1512. Na rozkaz slawné králowsko-uherske'
místodržici raddy wydal Jos. Toldy dležitý
spis o welách w uherském jazyku, klerýž
i na slowenský jazyk peložen a wydán byl

1789.

1513. Nowá welní kniha pro lid wenkow-
ský w c. k. zemich od JOS. ANT. JAXISE,
faráe Hosliwaského, bliž Prahy. VV Praze u

J. F. z Schónf. 1790. 8.

1514. Obsah potebných naueni a prawidel,

wedlé kterých se wely rozšafn a s užitkem

opatrowati daji, w B. Bystici u J. Jos. Tum-
lera 1792. 8. od JANA GLOSYUSA, kázal,

w Roštái.

1515. Maudrý wela, nebo ponauení, na

jaký zpsob se wely skrz celý rok k hojnj-
šímu užitku zprawowali etc. mohau od Waw.
Pomocníka. W Praze 1811. (u J. Buchlera

w komisí.)

1516. Rozmlauwání o welastwí weláka,
mlynáe a winae, dobrých sausedíi od Slowáka

(S. K.) WPrešpur. u ddic Belnayho 1816.

8. str. 85.

1517. Zpráwa weláská o Opatrowání wel
w dwojitých Úlech, se zwláštním ohledem na

magacíny, klály a koše. Sepsaná od P. Jana

aplowie z Ilonlu. Nyní podle druhého wy-
dání z nmeckého jazyku peložená skrz J. B.

S jednau wyrylau tabuli. 1817. We Wídni

w knihami Ant. Doll. 8. str. 92. (Wc dobrá,

e uprosted mezi eskau a slowenskau.)

1518. VVítek, wela a spolu aula, nebo:

Potšiledlná nauení pro wšecky ty, kteí wcely

chowají etc. od P. Jana Oeltla. Peložil J. A.

Dunder, wydala c. k. wlast. hosp. spoleno.st

w echách, se 2 dskami. W Praze 1843.

8. str. 148.

1519. A. SEMBERA. Krátké ponauení

o welastwí, dle Got. Sterna pel. etc. W Brn
u Gaslla 1840. 8. str. 58.

1520. W asopisech, a) Pít. Mlád. Rozmlauwání
o welách pi zkaušení weejném r. 1837, od
Kuery Jos.

b) eská Wcela. 1840. str. 98. Slowo k ochra-

n wel, od Fr. J. Bojenického. — 195. Wela-
stwí w jižných Cechách, od Jos. Wondry. — 311.

Wely, od K-ka.

c) Rod. pr. 1825—1833, a Paulnik 1826.

/?) Owáclwí.

1521. Krátké a užitené jednání o dobytku

owím, jeho pastwách , zimním chowání, ne-

mocech, léení, od FR. SWOIMmV, faráe

we Winaích. \V Praze u Johauny Prušowé

1781. 8. str. 62, lež 1789. (Z wlaslní zkuše-

nosti psáno.)

Í>
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1522. Wieganda Nauení pro owíáky a jiné

držitele owin. Z nm. peložil JOSEF
RAUTENKRANC. W Praze 1798. 8. sir.

100. (u Kašp. Widtmana.)

1523. Prawidla k zprávv hospodá a pol-

ních mistr o owcím dobytku od J. RUUKA
1802.

1524. R. André Krátce obsažené nauení

o chowani owíílio dobytka pro owcácké mistry

etc. wydaué od sjednocení pátel a znatel

ouáctwí etc. pel. DOM. KYNSKÝ. 8. W
Brn 1818. str. 58. u J. G. Gastla.

1525. JAN HÝBL. J. G. Elsnera owcácký

katechismus jakožto nauení pro owáky; pel.

W Praze 1831.
1526. W asopisech a) esh. Wcela. 1845. sir.

243. Zawedení Peruánských owcí do hor Krkonoš-
ských^ od Ant. Fíihnricha.

b) Rod. pr. 1833. O zlepšení owcí.

c) W Kalendáích.

Y) Krmení dobytka.

1527. Tejné Rady Šubarta dobe mínné
wolání na wšecky sedláky , kteí nedostatek

píce trpí, i taky na eské. S dkladným na-

uením, jak lehce a hojn jí dostat, následown

jak k mohowitosli pijít mohau. W Praze

w c. k. norm. Imp. 1785. 8. str. 39. Nejw.

p. purkrabí toho asu kníže Karel Egon z

Fúrstenbergu tuto od saského tejného Rádce

Šubarta sepsanau knížku peložiti FR. TOM-
SOWI, a zdarma mezi lid rozdáwati kázal.

1528. Jana Wáclawa Rotha laciný proste-

dek, jak i ze špatných a suchopárných polí

žíwná a dobytku píjemná píce w hojnosti do-

stat se mže, skrze co na polních požitcích

ani ta nejmenší ujma se nestane, nýbrž jaré

obilí znamenit se zlepší. W Praze \v c. k.

uorm. Impr. 1787. 8. Pel. FR. TOMSA.
1529. RYBAY peložil z nminy: Ueber

Futterkráuter 1793.

1530. Jednáni o rozplemenní a poteb ko-

piw. pel. B. DLABA, w Praze 1799. 8.

1531. Zpráwa podlé níž skrze zahlazení

Uhorok (úhor) a obecného pasztwiszka pole

ponaprawené, a k lepšímu chászn obracené,

Staw Gazdowszky ale w požehnanjší prom-
nn býlí mže. Z csasztky z nmeczké kniže-

csky w slowencsinu wytahnuta, z csastky pak

nkterými potebnými pridawkami zaopatena

a do jiného poádku uwedena od SAM. FABRY.
W Prešow u J. Mích. Rádlicz 1803. 8. sir.

39. (z nm. Cromes Futlerkráulerbau, w náeí
Sarošském plna idiolism.)

1532. Praktické pouení o dtelin a >vy-

M'ázení dtelinovvého semene etc. w nm. (1797)

wydáno, kteréž do Slowen. peložil JAN

MOJZISOWIC. W Prešp. 1804. 8. sir. 36.

(eským náeím psáno.)

1833. Unterricht ilber den Anbau und Be-
handlung des Mohar (panicm germanicum) als

Futterpílanze, dann des Johanniskorn von Jos.

Graf Malabailla von Canal. 8. 1805. nm.
a esky.

d. Stpastwí a zahradnictwí.

1534. Nauení o štparstwí, kdežto krátká

a podstatná prawidla se obsahují k wywedení
hned od jader, neb pecek rozliného owocného
stromowí, jak planého tak i štpného, od
WÁCŠL. SKlWxiíMvA. W Praze 1798.
8. (pwodní.)

1535. Jana Jiího Brunhauzera (na esko
presazené od JANA ŠUBERTHA.) Wyna-
uení strany welikého užitku strom oecho-
wých a kterak se štpy oechowé snadn i

bezpen sázeti a wzdláwati mají, s pídaw-
kem o tažení oleje z oechowých jader k po-
teb hospodá a lidí wenkowských. We Wídni
1802. 8.

1536. Fr. Xaw. Geiger. Zpráwa užitená
zahradn stromy na nejlehí spsob wywoditi
a obchodit. Na slowenský jazyk peložena s

dvvma pridawkami od SAM. KABRY". W Pre-
šow u J. Mích. Rádlitz. 8. (1803) str. 132.

1837. Nauení o sázení a štpowání karlát-

kowého a šwestkowého stromowí etc, složené
od uroz. P. Frant. z Dietrich, zemana moraw-
ského etc. z nm. jazyka swobodn w obecný
morawský presazené od knze TOM. FRY'-
AJE. WBrn u Jos. G. Trasslera. 1804. 8.

1838. Zpráwa o sázení a obdláwání stro-

mowí. Sepsaná od Slowáka a wydana péí a

nákladem Ji. Palkowie etc, W Peš. písmem
Belnayho ddic 1817. 8. str. 96.

1839. Nauení o chowání, šlechtní, hlídání

a ošetení owocných strom. Ku poteb pro

lid a školy wenkowské, od JANA TEPLÉHO
1822. 8.

1540. Jakuba Bamberga: O štpowání stro-

m. Knížka ku prospchu mládeže, klerau se-

psal etc. Wydaná od sadaské jednoty nákladem

c. k. hospod, spol. eské. 8. (sir. 102. s listy

wyobr.) W Praze u B. tláze. 1835.

1541. KAREL HRADECKÝ: Sto a pt
otázek o stpastwí pro mládež etc. 12. str.

48. W Praze 1835. u Posp.

1542. FR. SLAWÍEK. Josefa Iloydla

krátké nauení o stpastwí etc. W Jind. Hradci

u A. Landfrasa 1835. 8. sir. X, a 62. s obrázky.

1543. FR. PÍXA. Krátké wedení k cho-

wání, šlechtní a ošetowání owocných strom
etc. W Písku u J. Fetterle 1837. sir. 40.

\v 8.
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1544. K. AMERLÍXG. ríálelum šlpar-

slwí. THl)ulkn Inio krajanm našim slnužiž : 1)

k neiisliilému upamalowáni na nejdležitjší

prác šlépaské, a podoji 2) nejkratší, pede
ole úplué pouení etc. Dle Stulfrardského wy-
dání. fol. \V Brn u Rolirera. 1836.

1545. Tabelární obraz wyebowání owoenýeh
strom. Zliutowen od 11. M. Dieckra (zahra-

dníka a spoluajida eesk pomologické spole-
nosti.) fol. W Praze u lláze 183G.
Sem náleží: Komrka zaliiailnická od (I) 642

dnili slardeskych jmiMi od Avšilikýth . . koení,
kwtín — ti-i polních jelolú, bylin, obilí, lesních

stromti . . dle Linné, Hauhina, Múllcra, Spielmanna
a >ViIdeno\va. AVzdi-laná a wyd. od Jos. Fr. Koii-
raliny ctc. W Praze 18;^") a 1838. (nm. a esky.)

1546. JAN KRBEC: Malý zeliná: aneb

krátké nauení w zahradniclwí kuchjftském.

1841 ? 8. sir. 102.
1547. \V asopisech n\ as. mus.: 1830. Slowo

irdené o šlpnictwí \v Cechách, od F. Slámy.
bj cclwslair. IKil. MI.
r; Kirihj. 183-1. 114. 1835. 119. Kwlinástwí

(Turek w Da.Mcích.)

d) Paiilnili. 1826. I. O owocnin stromowí.
fj nu. vilád. 1829. II. Stromkuw .-íázení. 1835.

n. III. Stromaslwí ins. února 1838. ro. 13. Užit-

ky owocnho stromowí - od A. Stránskfho. Krátký
invedcní k zahradiiictwí pro nár. .školy od J. S.

epky. — Powzbnzení k wzdlání a zwelebení
zahrad, (z nm) od Jos. Regnera, far. Hronowského
1839.

^ f) Ro-J. pr. 1826. 569. Stpastwí. 1830. 35.
Stpníctwí w eských školách, od Slámy. 37—9.
Diiznam o štpniclwí a zahradníctu í od Pelikanowa.
1831. 49. i\a panslwí Lílomyšlském zaopatení
škol zahrádkami a owocnými školkami, od Nowáka.
1836. . 43. Pr. now. Owocní zahrada w 3lladé
Boleslawi. (u .Šamala).

g) Sir^luior. 1834-5.
1548. Zemáky. Jak by se letošní hojná zá-

soba brambor nejlépe zaehowati a použiti

dala. Od eského majitele statku wydaná ná-
kladem sj)isowatelo\vým, s tím urením, aby
byla w lewné cen prodáwána w prospch
chudého íislawu každé obce. W Praze u Jos.

Fetterlowé. 1828. 8. str. 16.

1549. Ktrilinástvri. Kirhj. 1839. sir. 39. 334.
Slawnosl Jiinek vve Skalicí, od Mysliniíra. Též
1811. . 48. od Ch. - IVow. 1813. str. 39. Prwní
siuující li.siaw rostlin w Praze. — 1845. sir. 150.
Mjslawa Kwtin od zahradnické sjjolenosti.

f. Zemské mandle.

1550. Šest krátkých otázek o sázení a užit-
ku zem.^kých mandlí od htir/a Faka, kanowníka
na hrad Pražském. W Pinze 1802. 8. (též
nm.)

t. O Inu.

1551. Nauení o Inu seli. pro rechy, >Iorawu
H Slezko wydané od c. k. s|)oleHOSti hospo-

dáské w králowstwí eském. W Brn 1804.

8. (též nm.)
1552. Pouení o selí, hlední a zklízení lnu

i o piprawowáni ho k pediwu. Sepsané od

JOS. JAMSE etc. W Praze 1818. u B. Uáze.

8. str. 66.

1553, O lnu, jeho seti, piprawowáni a pe-
dení podlé spsobu prádelní školy w^ Aders-

bacbu. Dle nawedení tamjšíbo prádelního ui-
tele pro polní hospodáe, hospodáské úedníky

a držitele statk, w nm. jaz. pwodn sepsáno

od M. Tellera, >v eštinu uwedeno od JA\.\
NYWLTA. W Hradci Král. 1846. Nákladem

Pospíš. 8. str. 52.

1554. W asopisech, a) Krok. 1833-5. O Inu,

od Chmely.
bj Paul,tik. 1826. I. O lnu.

rj. O bedbáwí.

1555. Uwedení, jak snadným a sprostným

spsobem se bedbáwní dílo koná, od ^VAW.
AMOttTA. W Praze 1783. 8. str. 26.

1556. Ranyherý pouení o dobýwání bed-

báwí w Cechách; wrné, prosté, na wlaslní

zkušenosti založené uwedení , kterak se hed-

báwnými bausenkami zacházeti má. W Praze

1813. 8.

1557. MITTERBACIIER LUDWÍK, opat.

Wynaueni o malinowých slromw a hedbawních

cerwíkw cbowání. W Budíne. Univ. tisk. 1823.

1558. Iledbawnictwí w Cechách, ili na-

uení o maruší a pstowání bedbawných erwu,
s obrázkem od P. Jos. FIŠERA. W Jind. Hrad

u A. Landfrasa. 1845. wel. 8. sir. 32. s

rytinau.

0^. Lesniclwí.

1559. Zkušené naueni k welmi potebnému
oselí lesw, ku kterémuž jiná užitená nauení
o powinnostech mysliwce pidána jsau od Wd.
Lerharta Foršlmistra (knížecího spráwce nad

lesi) na Lichtensleinském panstwí. W Praze

1793. 8. \Vyšla též nmecky. Wýjimek z ní

w Tomsow Chreslom. sir, 221.

1560. Prwní základy umni polesnébo pro

zaátníky w hospodáslwí lesním, wydané ná-

kladem c, k. spolenosti hospodáské w králow.

eském, (od FR. Dl^SKA) 8. W Praze 1800.

n Fr, Jeábka, sir. 270.

1561. Umní lesní podle G. L. Hartyga etc.

a jiných nejwýbornjšicb spisowalel složené,

s lesnictwím wlaslenským dle wlaslní zkuš( uo-

sti srownané a wlaslním nákladem wydant', od

Wiíima Weml. llairelky elc. W Praze 182:;.

u Fr. Jeábka. 8. Swa/ek I. sir. 191 mimo

pipiš, rejst. a tulielu A. S^^a/.ek II. sir. 256.
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rejst. a 2 tabulky. SAvaz. III. sir. 192. Prwiií

swazeU obsahuje píiprawowací a poinociié v-
domosti, druhý o dewnictwí a lesní ostraze

jedná, tetí lesní odhad a lesní požitky za ob-

sah má. Jazyk prawidelný, z ehož P. L.

ZlEGLERU dkowati máme.

1562. Lesní auedník aneb polesný a rewir-

ník w lesním a honne'm hospodástwí, pak w
skládání potu dle zákona wycwiený, aneb:

Kniha spomocná , w které nejen lesní auedníci

a rewírníci pozustawající zákony a naízení z

ohledu zwelebení lesu o jejich užitku
,

pak w
honb a skládání aulu w systematickém poádku
a w pochopitedlné krátkosti jialeznauti, nýbrž

i také mysliweti mládenci a uedlníci k jejich

wycwiení potebných umlostí dosahnaut niohau

;

pro echy, Morawu a Sl«zko, pak pro horní

a dolní Rakausy. Od Jana Domin. Kašpara,

býwalého wrchního w Cechách , nyní c. k.

komissara pi katastrálním odhadu gruntowních

wýnosfi. WBrn 1843. u Frant. Gaslla st. 32tí.

1563. W asopisech: aj Roz,f, pr. Í82Q 558. Wáž-
nost a šetrnost lesíi.

bj We Wíd. Listech. (1816) Poátkowé uiiicuí

lesního.

e) Kuchafstwí.

1564. Wídeská kuchaská kniha, aneb po-

nawrženi jak se masitá i postní jídla bez welí-

kého nákladu, wšak pedce dobré chuti pipra-

viti mohau. W Brn 1782. 1792. 8. Seps.

od Neubauera.

1565. Wýborná pražská kuchaská kniha pro

paní, dcwata a sluiebné díwky w mst i

wenku, jenž denn naskýtající se jídla na dobrý,

chutný, též laciný spsob strojiti chtjí. Slo-

žená od jistého knížecího ústního lékae. W Praze

1803. též 1805.

1566. Moje skrze lyrydcetilelé wykonáwáni
známá kuchaská kniha pro wlsí i menší ta-

bule. Obsahující w sob zpsob, jak se nej-

chutnjší a nejwzácnjší jídla dle wlastnosti

strojili mají, spolu s dídíladnau zpráwau, jakby

se owoce zadláwalo , aby tak jak ono na

stromích zralé roste, wyhlíželo , s pipojenau

pokrmní cedulí od Sybilly Donjzyo. W Brn a

Holomauci. 8. (bez roku) sir. 302.

1567. WÁCSL. PACOWSKÝ. Knížka

kuchaská, aneb zetcdlné ponauení, kterak se

rozliné pokrmy jak masité , lak postní dobe
piprawowati mají elc. zetedln sepsaná, zlep-

šená, a po druhé do tisku uwedená. Na Hor.

Kul. u Jos. Ant. Wondráka 1811. 8. sir.

233. a rejsf.

Pak: Auplné umní kuchaské, aneb pocho-

piledlný poukaz, kterak rozliné pokrmy jak

masité tak poslni dobe piprawowati se mají,

od etc. sepsané a po tetí wydané. 8. str. 7

—

274 a 14 rejist. W Jind. Hradci u A. Land-

Irasa 1827.

1508. Nejnowjší kuchaka pražská, nebo

kniha umní w piprawowání rozliných krmí

a pamlsk
,
jak pro panskau , tak i>ro domácí

kuchyni, zízená dle wydání zwláštní kuchaky
Paní NEUDEKROWY. W Praze 1816.

1509. Baworská kuchaka w echách, pro

panskau i domácí kuchyni. Wydaná nm. od
3Iarie Anny Neudekerowé. W Pardubicích

1810. 8.

1570. Hospodáská pražská kuchaka osm
swazk. W Praze 1819. 8.

1571. Pražská kuchaka, aneb co strojiti

dnes ? Kniha pirnní pro šetrné hospodyn
jednající o piprawowání 200 chutných políwek,

450 masitých pokrmfi a paštik, 500 rybných,

mauných elc. krmí. Peložil Kadeawský (FR.
B. TOMSA.) VV Praze 1823. 8. str. 430.

1572. MAGD. DOBR. RETTIGOAVÁ. Do-
mácí kuchaka , aneb pojednání o masitých a

postních pokrmech pro dcerky eské a moraw-
ské od etc. W Hradci. Kr. u Posp. 1826. 8,

sir. 160. Druhé rozmnožené wyd. tamž 1831.

sir. 320. 8. [Nm. Hauskóchin 1833.] Tetí

welmi rozmnož, wyd. S podobiznau spisowa-

telky tamž 8. str. 344. r. ?

1573. G. Slawomilská. Co hrdlo ráí, neb

500 rozliných pokrm, pochautek, rosol, za-

waenin , naložením ald. W Brn u Rohrera

1831. 8.

1574. Kafiko a wše co je sladkého. Sto

pedpisu, kterak se wšeliké nápoje i to co je

k pikausnutí pi besedách atd. piprawowati

mají. Od MAGD. DOBR. RETTIGOUÉ.
W Praze 1843. u Jar. Posp. str. 85. w 12.

1575. W nsop. cshá Wcela. 1841. . 103. Nco
pro eské Kuchaky, (obraz histor.). C. A.

f) Domácí hospodástwí,

1576. Náhodau wynalezený chemický pro-

stedek w jedné hodin z celého domu stinky

pro wždycky wyplomenili, z eugl. do eského

jazyku peloženo s pidawkem lehkých prosled-

kw, jak se mauchy, moly ze šatslwa a koži-

chu, nmecké myši a malé myši, též blechy

wykoi-eniti a ty poslední wšechny na jedno

místo swésli niohau. Od ROTIIA peloženo.

W Praze 1787. Opt w Brn 1793. 8,

1577. Skušcností stwrzené a wyskaumané
prostedky k zahánní much, štnic, mol ze

šatnic, nmeckých i jiných myší, pak blech na

wždycky. W Praze 1806. 4.

1578. Zpsob, jakby se wyplemcnil wšecken

hmyz bez jedu . . myši, mrawenci, štnice,

bíociiy, mauchy elc. Sepsaný od J. Wernera,

31
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doktora lék. um. Na í-osko pt-l. od KIIANT.
TOMSY. W Praze 1810. 8.

1579. Popsání a wyobrazeni peci k peení
chleba a praní píi skrownem paliwii /.psobené
od Fr.Dórre nm. a esky; u Diesbaclia 1805.

1580. Popsání kamen k topení a waení
spolu zpsobených pi skrownén) paliwu , od
Fr. Dorre, nm. a esky. 1805.

1581. W asopisech: W Pnlcl mláil. Rozmluwa
dwálek proniyslowé školy o šití košil 1839. Od
W. A. Pohana.

g) Kemeslnicttri (technologie.)

1582. Poálkowe' základného nauení o wa-
ení piwa pro uedlníky, towaryše, sládky a

pro každého hospodáe . . mimo wyswtlení,
pro staroeské piwo, kteréž (prý) dobré bý-
walo, nyní w skázu pišlo, fysicky, chemicky,
ekonomicky, a podle zkušenosti wyhotowené
od FR. OXD. PAUP. W eštinu uwedené.
W Olomauci u Ant. AI. Skarnicla 1801. 8.

sir. XVI. a 278. mimo obsah.

1583. Ponauení krátké o warhanách, jak

jsau >vniti- slawny a zízeny, a jak w dobrém
sla\\u se zachowati, ano i nepatrnjší oprawy,
kde warhanáe není, od warhaníka samého stá-

wati se mohau. Pro zaáteníky warhanické
sepsal Jos. Gartncr, e. k. dworský warhaná a

zhotowilel lak uazwaných Pianoforte, pražský
mšfan, a w eštinu peložil í popsáním žiwota
sw. Cecilie rozmnožil XOHBERT AVAXK,
aurednik c. k. bibliolhcky a c. k. gubernialní

translator eský. S pti kamenotisky. W Praze
tiskem .1. Spurného 1834. 8. sr. 72 mimo
wyswtlení slow.

1584. JAN ,S\V. PIIE.SL. o^ Obšírné pro-
stonárodní nauení o emeslech a umloslech
ili technologie wšeobecná a obzwláštní k po-
uení wšelikých slawíiw, klerauž sepsal .1. M.
Poppe, a pelužil i rozmnožil etc, Dii I. lechn.

wšeobecná s 116 obrázky. W Praze u VV.

Špinky 183G. wel. 8. str. 419. a obsah. Díl II.

Techn. obzwláštní 1837. sir. 421. Díl lil.

1837. sir. 541.

f>) asopis technolo|TÍcký .Jednoty ku powzbii-
zení promyslu w echách etc. Dii I. \V Praze
1839. wel. 8. u W. Špinky, str. 567. a obsah
i zápisky, (od r. 1837—39) wlastn w 6
swazcích.

^1585. K. AMERLING. Promyslný posel.
ást I. Luba, wiz Pírodozpyt.

15btí. Kowóní koní bez násilí, aneb nowý
•psob lektiw.-, zlé a docela zkažené kon za
hodinu tak daleko piwésli, aby se dobrowoln
kowati nechali otc. od ritmistra Balassiho. Pel.
i nm. W Praze u Posp. 1631. 8. sir. 43
a 6. wel. r\l.

1587. .J. \V. SOMiMKR. .lana Hawiíka,
mistra krejowského w Lipsku Krátké na\\edení

ku zhotowowání mužských šat dle prawidelného
rozdleni míry. Pel. z nm. (1834 a 1836).
W Praze arcib. tisk. 1838. wel. 8. str. 24 a

^ fol. na pi ryté.

1588. IV asopisech: a) as. vius. 1831. Bywalá
škola inžinérská w Praze, od Šenibery. 1833 (a
1836). O proinysln jednot w echách. 1835. O
školách reálních a techn. (w Rakownícc a Liberci)
od Michla. 1836. O malb od Amcrliníra. — O wzd-
lání emeslníku, od A. Strobacha. 1837. O rorumné
spráw žiwnosti, od téhož. Zlatá stezka, od Slámy.
1837. O wynalezení knihtiskaského umní, krátká
zpráwa od Malého. 1838. O duchowníin iiwot ny-
njších as. Luba, hwzdástwí, tworozpjt (1839)
od Amerlinga. 1839. O železných drahách, od Pur-
kyn. 1840. Prwotisk eský a polský, od Hanky.
1844. Pojednání o pramenách Labských od K.

Mensingra.

h) echoslair. 1831. IV. Nco o wzduchu a wzdu-
šnich niíech ili balonech, od Franty.

c) Jínily. 1829. I. Lod parau hnaná. II. Daleko-
znam. 1831. II. Zpsob k pomoženi lodím k behu
piraženým. 1833. II. eští umlci. O strojích bobro-
wých, od Amerlinga.

d)Júcttij. 1834. 118. Cesta do Chodowic, kde
Jan erný má swt w malém prmru hnaný hoiií-

nami a místo slunce lampau ozáený. — 221. 374.

CHoj. Baltara w Uhích). 1835. 48. Langweilowa
PraLa. — 209. Wystawení umleckých dl w Praze,

od Tyla. 459. Malba nkl. Brandlowé. — 1^36 a

1837. . 45. Towárny na cidír w Moraw, k nimž

p. Dalbergown w Daicíph pidati. (1838. str. 58.) —
1839. Knihkupectwí w in. píl. str. 8. — Nedlní
a swátení wyuowání emeslník etc s proslowcni

pi téhož zaetí w Praze, od Amerlinga, píl. str.

17. — Otewení železné dráhy w Moraw , od S.

Smidka. str. 15. Otewení dráhy Ferdinandowy
sewerní, od téhož. píl. str. 60. — Prwní wyrá-
lezcc parních lodí, str. 286. — Opt slowo o e-
ském ruchadle, od Fr. Dauchy. 102. — Zdokonalo-
wání emesel a žiwnosti, od Wladimíra. 119-371.
Též 1840. 31—302. (a 1841. 6-36;. — emesl-
nická škola na Kiwoklát. 278. Prmyslná škola

w Plzni. 141. — Slowo o ítárnách a zlatodolech

od A. Machka. 86. Kamenoli.sk. 324. ~ 1841. Je-
dnota k dobrému propušlcných kárancfi. . 38. —
O >\ deckém wzdlání uedlníkti emeslni' kých.

52. Now. — Cnriosa, od Dauchv. . 5. 20. 1842.

Rakanské .státní žel. dráhy, od Smidka. . 23. —
O wcejnéni okrášlení mst. Now. str. 47. 52. Fabe-
riiw mluwící stroj od J. H Wernera, . .58. 1813.

Obchod Slowák w Tnr. stol. pel. Kr. Stefan, .
23. — Wyuowání emeslník, od Amerling. str.

28. Pomáhací jednota str. 138.

1845. Co se dá s prospchem po wenkowských
obcích zawésti, od Krauského. str. 243. — Jos.

Diwíšck samouk w mechanice (hudební nástroj).

3G3. Puwodce železných drah a parních lodí. sir.

379. — Píjezd prwního parostroje 375. 387. Ote-

wení žel. dráhy z Morawy. str. 427. W echách,

. 101. Wyzwání ctihodných prmyslníku zem
eské. . 40. Prosba prmyslníka, od J. Borowiky.

. 44. Wšenauný spolek Rýnského pobeží, . 108.

od . — Rychlowary, od Dr. St. . 144.

e) Rozf. /»•. 1826. 1833. O železné dráze Bude-

jowické. 1827. . 52. 18.30. 51. Spolenost pízniw-

cw umní. 1831. 14. 43.
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f) eská Wi-eht. 1834 a 1835; 1836. 35. O po-
teb a wzdláuání robitcluvv, od Slrobacliii. -

389. Náicowé. 1837. . 17. Wystawcní umleikých
dél r. 1837, od Tyla. 1840. Kwélaucí priiinysl w
jižních Cechách, od Jos. Wondry. str. 382. — 1843.

Novvý spsob wynalezený Uanisletereni wytahowati
elektromagnetickým strojem bemena . . železa w
každé hlubin, str. 155.

1845. Tsnopis w císastwí Rakanskéni. str. 135.

W Praze. 194. Parochod a tsnospis, od Franty
Sumawského. . 74. Zkauška z tsnopisu 311.

Ludwík Fortncr, stíbrník mistrný, str. 208.

g) Swloz-oi: 1834. Hornictwí 1835. Nkterá roz-

jímání o krasowédeckých umních: Uwod, stawi-

telstwi, emeslnická uenost a zkušenost.

h) yVc. tnjr. 1831.287. O korkostawitetslwí, od
Amerlinga. 345. 410 atd.

I. L É K A S T W í.

«) yV&bec,

1589. Antonína z Haenn jednáni o spiisobu

smrti utopených, obšených a udušených, jakož

i o prostedkách, skrze které se onm žiwo-

bytí nawráliti mže. Z nm. pewráceno (sic)

skrze HYNKA RUTUA lékastwí uitele w
Praze 1778. 8.

1590. Ponawrženi proslredkinv k umenšeni

nezdrawí takowých pibytkw, které rozwo-
dnní podrobené byly od 31. Cadet de Yaux,

wrchního pihledae w lékastwí w Paíži; z

nminy (dokt. Ferro) peložil JOSEF WRA-
TI8LAVV UROZ. Z MONSE, w prawíeh

doktor a uitel. W Olom, wylišt. u Josefy

Hyrnl. 1785. 8. 1 arch.

1591. Wšeobecné domácí prostedky na-

proti rozliním wnitním i zewnitním nemocem
pro lid sedlský , který bu pro nemožnost a

chudobu swau, nebo pro wzdálenost cesty wší

pomoci lidské zbawen jest. 8. (W Jíhlaw

okolo 1786.)

1592. S. A. D. Tyssofa. Spráwa pro lid

obecuý we Wsech bydlící , kterakby zdrawí

swého chrániti , a w nemocech sob pomáhati

ml. z franc. ei (avis au peuple) peloženo

skrze J. PROKOPirSA M. D. W Skalici Uhers.

u Jos. A. Škarnicla 1788. 8.

1593. Katechysmus o zdrawí pro chrámy a

školy hrabstwí Saumburgského lipského. K užit-

ku wlasti naší na esko peložený od FR. J.

TOMSY. W Praze 1794. 8. (z am. Fausts

Kal.)

1594. Katechysmus zdrawí pro obecný lid

a školskau mládež z uherského jazyka na Slo-

wenský peložený (od JIR. RYBAYHO.) W
Pešti u Mat. Trattucra 1795. 8.

1595. Dr. Fausta katechysmus zdrawí k uží-

w^ání w školách a pi domácím cwiení pel.

od A. M. LIGOURY. W Brn 8. též od P.

Karla Suchýhu w Brn. 8.

159G. Tabelární weytah alphabctní knížky

kapsecí ncjhlawnjšícli ochranných prostedku
pro na pohled mrtwé lidi. (od U. W. Zardy)
na archu 1798.

1597. Dr. Kryštofa Wíl. Ilufelanda Kunšt
prodlaužeuí žiwota lidského podlé druhého zmno-
ženého wytištni peložil a na swj náklad
wydal JIR. PÁLKO \MC. Díl I. sir. 178.
Dii II. str. 141. We Wacowe u Ant. Gollíba.

1800. 8.

1598. DomUnva jednoho echa piwlleného
k wlastencum swým w dležitosti zachowání
jejich zdrawí. W Praze 1800. 8.

1599. Ctní o užíwání kulawého a šíiupa-

wého tabáku od A. Holého etc. po es. wylož.
od B. J. DLABAE. W Praze 1802. 8.
str. .32.

1600. Lidomil pouující, kterakby lidé mno-
hým žiwota nebezpeenstwím opatrn wyhnauti,
a w n upadlí štastn retowáni býti mohli.

Kniha pro každého, sepsaná od BOHUSL.
TABLICE. We Wacowe 1813. u Aut. Gol-
líba. 8. str. 220 a rejst.

1601. Kratiká Dietetika, lo jesl zpráwa
k zadrženi dobrého ádu žiwota, a k zachowání
tudy stálého zdrawí až do nejpozdujší staro-

sti. Kniha pro každého. Z nejlepších spis
wytažená a Avydaná od BOH. TABLICE. We
Wacowe 1819. u A. Gotl. 8. str. 84.

1602. Wýstraha ped jedem w pirozenosti

zwlášt w bylinách se nacházejícím. K pote-
bné známosti pro školní mládež sebral, w otázky

a odpowdí uwedl AVÁCSL. LEOP. KO-
STROSIC, uitel školní w Iniramow. W Brn
1821. 8. u J. G. Gastla. str. 48.

1603. ANT. JUNGMANX. Jindicho Fcl.

Paulického Domácí léka, aneb kniha o šetení

zdrawí, zwlášt pro lid wenkowský, w níž se

ukazuje, jak obyejné nemoci snadn a lehkými

léky, pede wším dobrým chowáním odwráceny

a léeny býti mohau. Zeštním etc. Nákladem

esk. Museum ísl. III. Wel. 8. str. X a 633.

W Praze u ryt. z Schónfeldu 1833. [Pos. w
Jindy 1833. L 47,]

1604. KAR. AMERLIXG. Nauení pro lid

obecný o domácích jedech a kazijedcch. Odd-
lení II. o jedowalýth rostlinách, w Cechách, na

Morawc, w Slezsku a na Slowensku rostaucich.

(Píloha k promysliiéniu poslu. (1841). wel. 8.

nákladem umleckého sklada Wáclawa Mcrklasa

[až posud (1S46) necelé t. str. 96. a 19 ta-

bulek. Posudek prwni ásti od Píchla we
Kwt. uow. 1841. 69.]

1605. JAN SULEK. Wodolcka, aneb po-
I uení, kterak erstwá studená studuiná woda

I

proti mnohým tla nemocem lidí a dobytka
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B prospclicm užiwali iiižc. Sepsán skrze elc.

VV Triiaw 1838. iiákl. F. Wailiíera. w 8.

str. 55.

1606. F. ALOYí!^ SKUIIEKSKV. Prowo-

láDÍ k autrpnýin srdciin o polrebnosti špitálu

pro nemocné (w Opoín.) W Praze a Hradci

u Pospíš. 1846. sir. 36. 8.

1607. >V asopisech, a) W Il/asaleli. IV. 365;

Prawidla k. zachowání zdrawí dle Funke od F.

TO.MSV.
b) \y Roitnaniloslcch : O doniácícli prostedcích

co držeti. 11. 16.

c) }y Kroku. O lázni Libnicnské, ohledání žlui

chorobné a j.

d) as. mus. 1829. Ustaw Pražský pro lidi na

rozumu pomatené. -^ 1830. Dum pro nedužiwé na

Karlow. — 1831. eské wody minerální a lázn

(s mapau kamenopisnau) od Ant. Jungm. — Popis

kyselky kysybelské (kyselowské?) nedaleko Karlo-

vých SVaru, od J. S. Presla. — 1832. O cholee,

od Dr. Ryby. — 1833. Chipka, cíli hromadný

Katar, od Gwotha.

e) Krok. 1831. Zewrubnéjší ohledání soli brnské,

od hrab. Berohtolda. — Auinky stiídtnosli. Zdali

chudoba žiwobytí zkracuje? — Lik proti hadímu

jedu. 1833— 5. i) píinách moru o prostiedcích k

jeho wyplemenní, od J. S. Presla. — Pehled

jmen neduhuw, od Ant. Juu<rm. dílem ze starých

a z obyeje wzato, dílem nawrženo.

f) Kvihj. 1834. 200. — 1838. 2H. O moru, od

Filípka. 1841. 22. Kímské nemocnice, od A. Kehá-

lia. — 1842. . 17. IScmocnice pro dílky, od Slo-

wanky.
g) \rcela. 1834 atd. — 1845. Chorobnicc u Sw.

Lazara w Praze. str. 55. 150.

h) Ro-J.Pr. 126. 379. Wýpodoba moru u Srbiiw.

i) íiiclo:,or. 1834.

b) Ochranné nešíowicc (chranicky).

1608. O krawských ncštowicich od J. NE-
JEDLÉHO, (pelož.) W Praze 1801. G. O.

Knize Izidor Lobkowic lisknauli a darmo roz-

dáwati kázal.

1609. F. A. hrabete z Magmjs. Sprawa o

krawskýcb oseypkácli, aneb dkladné naueni

pro rodie, klerakby swé milé dílky, od oseyp-

fciho nakažení ochránili mohli. 8. W Brné.

1610. Nauení o krawích neštowicich, jak

by se ockowati mohly, od B. J. DLABACE.
W Praze 1802. 8.

1611. Pouení o okowání elc. od J. PÁL-
KOWIl'E. W Prešp. 1802. .^ archu, w 8.

1612. Wolání jednoho eského duchowniho

pastýe k swýni farním osadníkíjm W Praze w
Imp. P. z Schonf. 1804. 8 sir. 31.

1613. J. K. JAROŠE: Rada bratrská na

mé wlaslence, aby swé milé dílky krawsk.

osypkami šlpowali dali. W Brn 1812. 8.

1614. Prosba w nowe narozeného nemlu-

•wátka milým jeho rodim skrze kestního

otce, kestní matku a oslalni kmolry pedlo-

žená. 2 lisly w 4. 1814. (od BOll. TABLICE).
1615. FH ALOVSE VVACKA Užitek

wšl|)ení neb ockowání neštOAvic krawských
wýložen w rozmlauwání mezi faráem n sedlá-

kem. W Praze 1815. 8.

1616. Dležité slowo rodim, duchowním
a Avrchnoslcm o blahoinnosli okowáni clira-

nikami , a odpowd na námitky proti nmu
dlané. W Praze (1821) 8. str. 54. od J. S.

PRESLA.
1617. Langhoffera J. .\uguslina Dinvod

wšecky rodie zawazující k tomu , aby ditkám

swým ochranné osypky wšlípifi dali. (kázaní.)

W Skalici Fr. Skarnicl. 1822. 8.

1618. Po ruznu w Rozmanitostech: Roz-

mlauwáni o okowáni neštowic R. 61.

A u p I a w i c e (cholera)

1619. Cholera morbus, ili krátké popsání

prfiwodu a bhu indické nákažli>>é dawiwé au-

plawice a pouení, jak by se jí ml každý wy-
slihali. W Jiín u Kaslránka 1831.

1620. Katechismus ocholee, ili dawiwé aupla-

wici. W pateru pochwílích. Pro milé krajany

eské, zwlášt pro mládež školní, od J. JA-
WORNICKÉHO. 12. str. 27. W Praze u

Posp. 1832.

1621. M. MIKEŠ Dr. w lék. Nauné ped-
nášení, jak se na choleru nemocný ošetowali

a hlídati má od elc. 8. str. 120. W Praze

1831.

1622. Poueni proti nákaze asialské nemoci

tak nezwané cholery wydané a ustanowené c.

k. eské zemské zdrawotní komísse pro oby-

watele zem eské. W Praze u Schonfclda.

[Oznam, w Rozl. pr. 1831. 58].

1623. Prowolání echa k swým krajanm
w as hrozícího nebezpeenslwí asialské wrhawé
auplawice, w cesk. a nm. jazyku. U ryt. z

Schóníeldu. [Rozl. pr. 1831. 96.]

1624. Zkušené lékaslwí proti morowému
nakažení , aneb obzwlášlní pobožnost ku pánu

bohu wšemohaucímu. W Praze 1649. ISorté

wydání w Plzni u Renera 1832.

1 625. Kurzer Unterricht die epidemische Brech-

riihr zu erkenncn. Olmiitzl832. (nm. a esky).

1626. Zpráwa o morowé , nakažliwé, na-

z>>ané nemoci cholera, z We. wyr. (1831.

286.) wylažcná.

1627. Wns. Mus. 1832. O nemocí cholee ori-

entální, od Dr. Ryby. — 1837. Posauzení spisu

Krombholzowa o cholee w Praze, od Rýhy.

c) Porodniclwi (babictwí).

1628. Jana Raf. Steidclc Zpráwa o kunštu

babském s pipojenými figurami z nminy od

Jana Chcrnoyho Slowanským jazykem petlu-

moená. W Prešp. u F. A. Patzko 1778. 8.

2 díly.
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1629. J. R. Steidele k Nauení kniha o bab-

ském umní s tabulUama wyswetlená. We Wídni

u J. Tom. z Tratiieru. 1778. 8. (VVlasluo

tištná jest w Praze u Johany Piušowé, a

peložena jest od Prof. Rutha z nminy w.

Dob. Literát, na r. 1779. str. 162 a 188.

též 1792.)

1630. Kniha babského umní k pilnému tení

tm, jenž se w babském umní cwiiti, a takowé

prospšn prowozowati chtjí , užitená , kte-

raužto z nm. ei w eský jazyk uwedl , a

pro snadnjší pochopení w otázkách a odpo-

Mdch wydal Jan Aug. de Wangg. 8. W král.

Horním mst Hor. Kutten. u Fr. VV. Korce

1779. str. 94. Díl druhý (o thotenstwí) od

str. 95 do 398.

1631. Luina ruri consultrix t. rada lékaská pro

thotné. Gallaš. Rkp.

1632. ANT. JUNGMANNA a) Uwod k

babení. VV Praze 1804. 8. str. 223. b) Umní
babické k užitku ženám pi porodu obsluhujícím

wydané etc. 8. VV Praze 1814. str. XII a

290 mimo obsažení, též 1821. str. 318. c)

Umní porodnické k užitku ženám pi porodu

obsluhujícím wydané od etc. tetí oprawené

wydání. 8. str. 312. W Praze písmem Šollow-

ským 1827.

1633. SCHUSTER JAN NEP. Krátké

wynauowání kunstu babského sedleckých bab.

W Uherské Skalici Fr. Skarnicl, 1819.

1634. FR. JAN MOŠN R. Babictwí, jež

w prospch swých krajanek sepsal a wydal elc.

wel. 8. (str. XII a 452.) VV Olom. u A.

Skarnicla 1837. [Sepsána dle Ant, Jungm.,

Horná, Schwarzcra atd.]

d) Nemoci dobytka.

1635. Pipamatowání strany neduh dobytka

w Rakausích, jakož i njaké jednání proti zabí-

jení dobytka w asu neduh, od .1. Bob. Wol-
šteina z nm. jazyku do eského peložená
skrze HYNKA RUTHA etc. W Praze u J.

F. z Sbhónfeldu. 1783. 8. str. 151 s 2 ta-

bulkami.

Chybné peložení, k. p. die Haiisthierc sind der
wichligste Arm der Landwirthschaft, peložil: Do-
mácí wrata jsau nejhlawnéjší rameno hospodástwí
etc. akoli komissi zwláštní potwrdila, že kniha

wrnc peložena jest.

1636. O pádu dobytka kniha pro sedláky

od J. B. Wolsleina, lékastwí a ranhojictwí

doktora etc. Z nm. jazyku do eského pe-
ložená od FRANT. KAŠPARA TREBIC-
KÉHO etc. W Praze u J. F. z Schonfeldu

1784. 8. str. 40.

1637. Knížka o nakažení dobytka, od J.

Teof. Wolsteina. VV Prešp. 1785 8.

1638. Josephi Aloysii Popp AA. LL, et

Phil. nec non Med. doctoris c. r. physici duca-

lus saxo-leschinensis, et membri inclytae facul-

tafis medicae Vindobonensis Opera Veterinaria

ex praelectionibus alque opere celeberrimi viri

doctoris, atque professoris publici Wolstein se-

dule congesta in bob. versa, totiž: Kniha o na-

kažení dobytím w as rány morowé, pro lid

polní sedlský , w kteréžto lidu obecnímu oné

znamení, jenž se pi howadách nemocných spa-

tují, a na proti ku zachowání oného se d-
kladn wykiádají, dáleji pak k uwarowání sntí

škodiiwého w pšenici i w jinším obilí, a wy-
hubení mušek obilných jinae rákw nazwa-

ných prostedky skušené. W Br. u J. Siedlera.

8. 1786. str. 177.

1639. Jova Gubernante Poznamenání užite-

ného lékastwí wbec pro domácí dobytek, sta-

tek ano též Hid ; k tomu lohože dobytku, statku

a bídu potebné wypsání, totiž: jeho wlaslnosti,

polrawy a opalrowání, w nítr i zewnitních

Nemocí. W B. Bistrici u J. Jos. Tumlera 1787.

8. str. 340. a rejsl.

1640. Erdmatma Hilfreiche. Nauení pro

lid sedlský o nemocech dobytka koského,

howzího , owího a swinského. Druhé w now
pedlané a rozmnožené založení. (Auflage ? !)

tenám tej w potebách spomahající knížky

piwlastnená. 8. W Brn na autraty J. G.

Gastla (1793) sir. 209.

1641. Kniha o pádech a nákažliwých Nemo-

cech howzího, owího a swinského dobytka

pro hospodáe. Na rozkaz c. k. zemského ízení

složená od J. B. Wolsteina z nmeck. w eský

jazyk peložená. 8. W Brn u J. G. Gastla

(1797) str. 112.

1642. Prostedky, jichž hospodáowé proti

pádu howzího a owího dobytka užíwali mají.

Pel. BOH. DLABA. W Pr. 1797.

1643. Nauení pro owáky a jiné držitele

owin pro obecné dobré z nm. jazyka w náš

eský pelož. W Praze. 8. u Kašp. Widlmanna

1798. sir. 100.

1644. Práwní naízení w dležitosti dobyt-

ích pád obzwláštn ale prawého pádu how-
zího ,

pro králowshví eské. W Pr. w Impr.

z Schonfeldu 1804. 8. sir. 72.

1645.Zpráwa o ncštowicích owicb od JANA
JOS. PŠINY, 31. D. W Praze skrze Karla

Krccera 1804.

1646. J. Jos. Pšiny. Ponauení k hojení

morowého pádu howzího dobytka železowa-

tau solní kyselinau. Wídeh 1805.

1647. Umní hojení Lichwy kniha runí o

poznání a hojení obecn nakazitedlnýcb, a zwlá-

štnich osobytných nemocech Lichwy s pídaw-

kcm formul a tabule wydaná od Alex. Toliiay,
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w Kr. Pcsrniiské Akad. Uniciií hojení Lichwy

prof. Nyiii do slowoiuiiiy / iiiiii/.oiii ^l. Stolici

Tiircanske proložená skrz MAIITIXA rAU(A)
etc. W Baíiske Bysírici u J. Stefani 1808. 8.

sir. X a 256 mimo rejstik.

1618. Trojí lékaské pouení, jako se mfiže

1. strašliwá nemoc hésnosfi, 2. nakažení rož-

nélio dobylka ^v duli, ?,. s\vinská nemoc trosky

eena poznali a zhojiti. Wydal Jan Cherney
M. D. w 15an. Bysliici u J. Štefany(ho) 1813.
8. sir. 37.

16-19. AXT. JUNOMANNA a) Nawedení
o koních. W Praze 1818. 8. u Fr. Fetterle

z W. sir. 220. a rejst.

ft) O sedmeru dobytka domácího, jeho cho-
Avání a ncmocech elc. W Praze 1826. u Josefy

Fetterlowé z Wild. 8. str. 155. rejst.

1650. Wýstraha proti krwotoku howzího
a owciho dobytka, od lítjiilia Prazské/io. W Praze

1819. 8.

1651. Rada a prostedky proti neduhm a

pádu, jenž w letošní zimo a w budaucim jaré

(od 1821 na 1822) domácímu dobytku hrozí.

Sepsal Marl. Alb. Tiigl, léka dobytka etc.

Wydala c. k. wlastensko-hospodáská spole-
nost w králowstwí eském. W Praze 1821. u

Boh. Hase. 8, str. 15,

1652. Herbá aneb lékarslwí, které znowu
7. knli wytažcné a pi rozliných ncmocech
lid , kraw, owcí a drúbce s prospchem denn
zkušeno býwá, nyní znowu na swtlo wydané.
8. W Praze wylišteno u Wácl. Šlereka. (bez

r.) sir. 63. (Jest plno powér, a mnohé dobré
proslodky obsahuje.)

1653. Jmi Joí;. Kre/l. Králké wypsání pí-
in, z kterých nákaza plic a jiné nákazy a ne-
moci howziiio dobylka pocházejí. 8. W Plzni

u Reinera a Šniida 1835.
1654. Léka koský, aneb základné pouení,

poznání, píiny a léení koských nemocí.

esky a nm. 4. (str. 329.) W Písku u Jos.

Fetterle. 1835.

1655. FR. M. ESKA. Babení dobytí.
Kniha pro každý slaw hospodáský sepsaná od
Jos. Henkla, ran, porodního a dobytího hojíce

elc. a w eský jazyk nwcdcná od etc. W Praze
1838. 8. sir. 64. u syn B. Háze,

1656. Kuí pád a bezpený . . . prostedek
proti náhlému zahynuti domácí drbeže, od Dr.
C. W. hahlcvia. W Praze 1838. u synu B.

Háze. sir. 16. 8. [Chybná! wíz Kwét. 1838
sir. 64.]

1657. P.ozkazní pedpisy a prawidla, jak
nakažení a rozmáhání dobytího morn (spekíiny
knih) pedejíti, wypnklý již dle možnosti ob-
mcziti, a zniením nakažliwiny jeho nawrácení
nemožným uinili. K poueni rolníka podlé nn-

wedení pro panslwí zwlášle wypracowáni a

rozdáni od c. k. wlaslenské hosp. spolenosti
>v král. eském. W Praze 1829. u Synu B.

Háze. 8. str. 23.

e) O bsnosti (wzleklosti psí.)

1058. Poznamenání ohzwláštního lékastwi

naproti ukiisání bsného psa. W Prešpurku

1780. 8.

1659. Obecná zpráwa s jakými prostedky

psí wzteklost pedjíti, a odtud pocházející roz-

liní neduhowé hojiti se mají, W eský jazyk

uwedl , a ponjeprw na swtlo wydal JAN
AUG. de WANGG, M. D. etc. W Praze

1787. 8. (též nmecky.) též u Krameriusa

1822. w 4.

1660. Wšeobecná Zpráwa Bsností a kterak

lowek s pijalau od bsného zwiete ronau

pokraowati má. Z nm. pelož, od JANA
MOJŽlttOWITS(E) školy Iwananské uitele,

s nowým pak pidawkem ozdobená skrze uroz.

P. Teofila Keliny etc. W Báské Bystici u J.

Stefany 1803. 8, str. 61.

1661. Po rznn. a) We Wid. List. Prostedek
proti pokausání wzteklého psa neb wlka. bj W Kroku.
Nowý lék proti bsnosti (III. 107.)

K. PRÁWNICTWÍ.

a) Patenty,

1662. Robotní patent pro králowstwí eské,

fol. 1775.

1663. Wšeobecní ád školní pro eské nor-

mální neboližto prawidelní , hlawní a triwialní

školy w spolených c. k. ddin. zemích. We
Wídni 6. Pros, 1774. W Praze 1776. (tištno.)

1664. Wšeobecný ád saudný, (pel. ZI.O-
BICKÝ.) We Wíni 1781. 8. str. 176. u

Jana Tomá.še z Trattnerw, též w Praze u J.

Ferd. z Schonfeldu 1781. (w Recens. Dob.

Lit. Mag. I. 111.)

1665. Hád wšeobecný pi zbzích wdilelfi

(pel. Zlobický.) We Wídni 1781. 8. str. 32.

1606. Naízení pro wšecky kesanské pod-

dané we wcech manžclstwa , co se smlauwy

swtské a auinkft z ní pocházejících leye od

Jos. Zlobického peložen we Wídni u J. Tom.

z Trattnera. 1783. 8. Jest to wlastn Josefa H.

patent o mauželstwí.

1667. Zízení pro zemskau eládku w echách,

Moraw a Slezku od 30. dne msíce Záí roku

1782, W Litomyšlí petisknuté u Wojt. W.

Turctschka 1783. foL 5 archíí.

1668. Patentní runí knížka pro mšfana a

sedláka , to jest Náležitý wýtah wšech c. k.

palenlfi a naízení, klerá od roku 1780-1783
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prošla, pel. od KRAMERIUSA. 2 díly. W
Praze 1783. 8.

1669. Bndniicí poádek pi sliižb. božích.

W Praze 1784. 8.

1670. C. k. patent strany wyinowání grun-

t, spolu s nauením k lež práci. fol. W Praze

1785.

1671. Wšeobecná práwa mstská díl I. (pel.

ZLOBICKÝ.) We Wídni 1787. 8. str. 158.

též w Praze u Schónfelda t. r.

1672. Josefa II. Práwa wšeobecná nad pro-

winními a jich trestmi (od JOS. ZLOBIC-
KEHO z nminy w eštinu uwedená.) We
Wídni u J. T. z Trattner. 1787. 8.

1773. Josefa II. ád saudní hrdelní (od

JOS. ZLOBICKÉHO w eštinu peložený.)

We Wídni u J. z Kurcbekw 1788. 8.

1674. Leopolda II. Mandát we wcech ewan-

gelického náboženstwí, w Pešti 1790.

1675. Zákon krajinský z ohledu náboženstwí

wydaný roku 1791. (od ONDEJE PL.4-

CHÉHO.)
1676. LAMYŠ FRANT. TOBIÁŠ. Do-

konalé shromáždní wšech od r. 1729. až do

nynika prošlých wšeobecností a naízení pro

wšecka sjednocení a Cechy. W systematickém

fl chronologickém poádku. 8. W Jíhlaw 1799.

8. Beynhauer.

1677. Kratiká summa práw Uherských,

kterauž pwodn w Uherském jazyku P. Alex.

Kówy sepsal, nyní pak do Sloweniny peložil

BOH. TABLIC. We Wacow 1801. u A.

Gotlíba. str. 47.

1678. Františka 11. Kniha práw nad pe-
inním hrdelním a tžkými ádu mstského

pestupky, (od JOS. ZLOBICKÉHO w ešti-

nu uwedená.) We Wídni 1804. 8. u J. T. z

Tratneru, (Práwa trestní.)

1679. Tabella, to jest, krátké obsažení wšech

w nowých trestních práwích se nalézajících

zloinw a jich trestw dle míry, písnosti a

Irwanliwosti, w eštinu uwedená od J. ZLO-
BICKÉHO.) We Wídni 1804. 8.

1680. Kniha wšeobecných zákon mstských.

W Pr. 1812. 8. (peložil WESELÝ, a opra-

wil J. NEJEDLÝ.)
1681. Politické zízení obecných škol w c.

kr. zemích, (z nm. pel. od NORB. WANKA.)
W Praze w Normál. Impr. 8. 1822. str. 288

a 7 tabulek.

1682. Zemský zákon za panowáni Císae

Frant. II. Sebráno a peloženo od TOM.
KUBELKY. w Rkp.

1683. ád celní a státního monopolu. 8.

str. 188. W Praze u synu B. Háze 1835.

1684. Trestní zákon w pestupcích aupad-

kowých. Wel. 8. str. LI a 561. W Praze u

Syna B. Háze 1835. [Pel. FR. CELAKOW-
8KÝ.1

1685. W Piít. Mládeíc: iXaízcní škol, pel. Jos.
Windyš. I. 1. II. 3. III. 3. IV. 3. VI. 3.

1686. W asopisech: a) asop.Mus. 1830. Zpa-
mti p. Kar. Zerolina. Píklad wcdení pe a saudu
zemského w iMorawe. 1831. Nawržení prawnické
es. terminologie, od Wl. Pelikána. 1832. Manslwí
eské, o(i Chmclenského. 1833. Akta (1511) w pí-
in zapowzených knih. 1835. Flor. Griespeka
ád seillský (1588). Poiiiiicky ku poznání staro-
eského práwa i ádu saudiiílio, od Palackého. —
Karlsteinské manské práwo, od Chmclenského. —
1837. Srownání zákonuw cara Stefana Dušana srb-
ského s nej.staršími ády zemskými w echách, od
Palack. 1844. — Idea o osobnosti podle starých
práw eských a skandinawských, dle N. Iwani-
šewa, od Strobacha. 128. Wýklady na to pojednání
od Strobacha. 349. etc. O saudu zahájeném od J.

E. AVoceia. str. 101.

b) Cas. p. Kat. duch. Zawírá w sob též zákony
pro duchowní atd.

c) Pít. mlád. Nejwyšší a wysoká naízení pro
uitele atd.

d) Wela. 1835. 358. Powinna-li wláda oswétu
a literaturu podporowati, od Strobacha. 1836. 331.
Osweta národu jest aninný prostedek k docílení
státního zámru, od Zlocha.

e) lúcéty. 1834. 206-1837. 93. Myšlénky o zlep-

šení knih práwnických pro lid, od Pelikána. (Kate-
chismus od Rulíka 1803.

69 Snmy.

1687. W echách od r. 1774 až do r.

1811. tištno snm 35. a sice 31 esky a

nm. 4 pauze nmecky (r. 1786-1790.) Se-
bráni jsau snmowé li w zemských deskách,

w bibl. kníž. Lobk. etc.

1688. Artikulowé na snme Prešpurském I,

P. 1802. Wydáuí z lat. pel. BOH. TABLIC.
W Uher. Skalici. (1803.) 8. sir. 66.

1689. Wýtah z artikulw snmowních, to

jest z práw a zízení zemských králowstwí

Uherského na obecních jeho snmích neb dye-

tách od poátku století XlXho M'ydaných od

J. PÁLKOWIE. 8. W Prešp. 1808. u

Šim. Webra. str. 84.

1690. Wýtah z artikulu snmowních r. 1808
jakožto pokraowání we Wýtahu z art. etc.

od J. PÁLKOWIE. W Prešpur. 1809. 8.

str. 54.

c) KancellásttDÍ.

1691. Sekretá eský, od Amadea PROCHÁZKY,
piaristy, obsahuje mnohá psaní neb listy. Leií w
Rkp, okolo roku 1780. uPiar. ProvWnciala eského.
Zlol).

1692. Sbírka list Thurzonických , kterau

wydal M. Lauek s doktorem Prokopiusem.

W Skalici r.?

1693. Zemský di^kladný adwokát , w nmž
wšecky w lidském žiwobylí potebné obchodo-
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|»isy 1. prosby, priponiínky, a t. il. podlt- c. k.

naizení k luilozcní jsaii. W Brn b. r. (1802?) 8.

1694. Sklatiatel psaní nejnowjší, k plalno-

sli ušecb lidí w . k. obcícb, w nmž neto-

liko zpráwa o skládáni wšenásobných psaní,

nýbrž i nuislry >v spoleném žiwobytí poleb-

nýcb nawržení elc. obsaženy jsau. Mimo lytu-

lá. 8. W Brn 1802?
1695. Dokonalý Jednatel, aneb zemský Ad-

vokát, kterýžto uí wšecky w lidske'm žiwo-

bytí potebné spisy, totiž : Prosby, pro upa-

nialowání, línduwy, zápisy, rukojemstwí, od-

staupení, kwitance , -wyswdení elc. podlé

pozústáwajícícli c. k. naízení bez pomocí

njakého práwniho píítcie skládali. W eštinu

iiweden od J0«. TAXULERA W Praze. 8.

1. díl. 1794. str. 166. a rejsl. H. díl 1795.

str. VIII. a 156. Po druhé od Prok. Šediwého

rozmnožený a opravený, we tech dílech. W
Praze 1804. 8. Pod titulem: Dokonalý jedna-

tel aneb zemský adwokát, usem spisíjm w lid-

ské spolenosti potebným, jako jsau : písebné

žádosti elc. uíici. ,3 díly. Po Ietí opt roz-

množený a opravený od .lAXA JAWORNIC-
KÉIIO. W Praze 1820. 8. I. díl. str. 194.

1!. 164. in. 336. mimo ob^ah, u Bohm. Háze.

1696. Užitená sebrání nkterých spisu, jako

'sau : ^^'ýlahy neb konty, kwilancí, upsání dluhu,

swdcctwí elc. Wydaná od Jos. Wagnera, pi
hlawní škole w Bezn (Brics.) W Báské By-

stici n Štefanyho 1797. 8. sir, 183. Polom

pod jmcncm : Lístá slowenský etc. druhé po-

iiaprawcné a rozmnožené vydání. W Bystici u

Štp. Michálka. 1827. 8. sir. 82.

1697. Krátký ale pochopiledlný katcchysmus

lilaAvnicii powinnoslí pro wesnické rychtáe w
otázkách a odpowédich, podlé c. k. patentu

wyholowený od Fr. Winklera, kaplana w Cho-

mautow; peložil J. RULÍK. W Praze 1802. 8.

1698. Krátké uwedení k wyhotowcní psaní

a jiných písemností, kteréž w obeccnshví umli
zholowilí welmi užitené jest. pro žáky eských
wlastenských škol, od 0\DRR.JE KLIKY.
W Praze u B. Háze. 1815. 8. str. 160.

1699. Nawedení k wyholowení písemností

>vc wšelikých potebách obecného ži\vola pro

školy mstské, pfiwodn sepsaná od Jana Dolce

etc.
^
zíeštné od JERONÝMA JEZDLV-

8KÉÍI0, školního uitele w Kalné. W Hradci
Král. 182.3. 8. str. 240.

1700. Uwod krátký k wyholowení písemností
podlé pedr^jsané runí knihy nmecké, pro eské
školní ekancc a žáky na triviálních školách,
kterýž wydáwá FR. KRTEK elc. W Praze
1830. 8. sir. 72. J.H.Pospíšila. [Pispl Norb.
Wanék.]

1701. W kni/f: Der Amlsrlireiher ... v. Joh.

Doni. KíL^par Briinn. 1S22 b. G J. Traslcr nalézá
se 25 píkladu eských k wyiiolowení wšolikých
píscninosti a polreb pi kancelái.

1702. ANT. EM. FAYL. Práwní sekretá,
ili nawedení jakby se listy trhowni, nájemní,

dlužní a postaupní, pak smlauwy swatební, kwi-
lancí a kšafly podlé nejwyššich zákon a práw
zdlali a sepsati mly, od etc. W Praze 1838.
u Posp. 8. str. 332. [Posud. Kwt. now. sir.

5. od Pelikána.]

7'o;;». >V knize J. D. Kašpara: der Amtsschrciber
cle. Wicn 1828. II wyd. Gratz 1837, jsau také
eské wzory ale chybn tištné.

1703. FR. PAÍ,ACKÝ. Archiv eský, ili

slaré písemné památky eské i morawské, z

archiwiiw domácích i cizích sebral i wydal etc.

Dii 1. w Praze u synu B. Háze 1840. w 4.

str. 612. Díl II. 1842. str. 579. Díl III. 1844.

sir. 628. s úplnými rejislíky jmen i wcí.
Obsahuje psaní saukromná i státní, dopisy, zá-

pisy, snmowní wci, wýpisy práwní a djinné,

nálezy, práwa atd. na nž w Staré liter, od-

wolání místné uinno. [Pos. od Tomka w Kwt.
now. 1843. sir. 25. lamž 1842. sir. 94.

1704 W asopisech: a) as. mtis. 1839. Jazyk
a technika práwnická Slowani^iw. str. 215. od J,

Kaubka. — 1841. O eských lilulalurách. str. 438.

/») lúrily. 1842. 71. Titulowé knžští.

c) eska Wcela. 1843. 203. List kmotrowský od
J. Uzla.

dj Pítel mldd. O hotowení psaní aneb písemno-
stech, od Jawornického. III. 9. V. 44. atd.

K. BOHOSLOWÍ.

a) Biblí celá.

1705. Bibli eská, to jest celé swalé písmo,

starého i nowého zákona, podlé starého obec-

ného lalinského od sw. ímské katolické církwe

potwrzeného a užíwaného peložení , opt s

obzwláštní pilností pehlédnuté, ponaprawené,

a znowu wydané I. P. 1780. VV Praze nákla-

dem prawidelné školní tiskárny. 8. wel, str.

50, textu 1444. Nowý zákon etc. 1778. (díwe
tištn) sir. 22 a text 351. To wydání obsta-

ral Blah. Durych a ¥r. F. Procházka.

1706. Biblia sacra, to jest biblí swatá elc.

(podlé Halské 1766.) WPrešp. 1787. 8. welk.

u F. A. Patzko (^Packa). Nowý Zákon 1786.

Text Star. zákona obsahuje w sob str. 1136.

Nowého z. 316 str. Péí Micli. Semiana (w.

Tah. Poe. IV. 52.)

1707. Biblí eská, lo jest, celé písmo sta-

rého i now. zákona
,

podlé starého obecného

lat. od sw. ímské kat. církwe schwáleného

wýkladu, opt s obzwláštní pilností pehlednuté,

ponaprawené , wyswllené a znowu wydané I.

P. 1804. w 8. wel. I. díl. W Praze nákladem

c. k. normální šk((ly sir. XXV. lextu 1335.
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n. díl Prorolíowé a knihy Machabejské etc.

sir. 1386 a rejstík. (Od F.AUST. PRO-
CHÁZKY.)

1708. Biblia sacra, to jest Biblí swatá, aneb

wšecka swatá Písma stare'ho i now. Zákona

podle textu pwodního i starých wydání bratr-

ských ponaprawena i w now wydána 1. P.

1807. na 8. wel. (w Berlín.) St. Z. str. 1136.
N. Z. 316. Tež w r. 1813. ib.

1709. Biblia sacra, to jest Biblí swatá aneb

wšecka swatá Písma starého i nowe'lio Z. opt
pehlednutá a w now wydaná L. P. 1808.

Péci J. Palkowie. w 8. wel. Star. Z. str.

XVIII. a 1167. Now. Z. S. 400. K té pi-

dal Št. Leška wyswtl. si. slow.

1710. Wýklad eský ne obšírný, wšak bez-

pený wšech písem swatých staré i nowé úniluwy

z pwodních jazyk osprawedliuijící a wyswtlu-
jící obecný, od církwe swaté schwálený a zwo-
lený text latinské bible, ano i wšeliké uení

sw. katolické a apoštolské ímské církwe, kte-

rýž oddáwá wlasfenskému národu swému TOM.
DRASKY, mšfan Pražský, služebník církwe.

1. díl. W Praze w Šollowské Impr. 1822. 8.

Díl II. 1827. str. XIV a 1438. [Pos. w as.

p. Kat. duch, 1828. od Zimmermanna.]

1711. Swaté písmo starého i nowého zákona

podlá obecného latinského od sw. imsko-kato-
lickéy církwi polwrdeného. Peložené s priro-

wnáim gruntowného tekstu na swetlo widané.

Díl prwní. L. P. 1829. W Ostrihome z (!) lit-

terami Jos. Beimela. wel. 8. str. 1250. Díl II.

1829. str. 935. [W slowenském náeí Psitran-

ském péí a iiákl. Kanowníka JIR. PAL-
KOWIE.]

Pozn. Londonská a Berlínská spolenost wydala
Písma swatá I. 1807. 1813. 1824. a dále b. r.

1712. Biblia sacra, to jest Biblí swatá, aneb

wšecka swatá písma starého i nowého zákona.

Pro ewang. kesfany aug-šp. i helw. wyznání.

W Kyseku 1842. wel. 8. Zákon nowý etc. k

wzdlání církwe Pánc ewangel. W Berlín

1824. 8.

b) Noirý zákon.

1713. Nowý Z. Pána a Spasitele našeho

Ježíše Krista , ku kterému žaltá a Jezus Sí-

rách pidané jsau etc. (podlé Halského 1744.)

W Prešp. u Landerer. 1775. 12. 1781. (dle

Dobr. Lit. Mag. r. 1783. ano na tiluli žaltáe

a Siracha stojí MDCCLXXXIII.) u Fr. A. Patzka

12. též 1787. 12. W Praze u Jos. J. Fr. z

Šenfeldu. 1786. 12. W Praze.

1714. Písmo swaté nowého Z. podlé eského

peložení od J. K. M. Arcibiskupa Pražského I.

1778 na swetlo daného w nowé wydaué, a

wšnk s eckým textem, se starým lalinsk. wý-

kladem, též podobn s wýchodními peloženími

elc. na skrze srownané, na mnoha místech

oprawené, i obšírným literního smyslu wý kla-

dem wyswtlené od FR.FAUST.PROCHÁZKY.
W Praze 1786. 8. wel. str. 734.

1715. Písmo swaté Now. Z. pro lid obecný

wyswtlený od knze FR. POLLÁŠKA etc.

WBrn u J. G. Traslera. 8. Avel. Rozdlení I.

1791. sir. 396. mimo pipiš a pedm. Rozd.

íl. str. 376.

1716. Nowý Z., wyswtlený od J. Milece 2

díly. 8. W Prešp. 1805-6.
(Jest to wlastn Haasowa paraphrasis z Nm.)
4717. Písma swatého nowé Umluwy Ewan-

gelium, aneb blažené Zwstowání od sw. Jlatauše.

Peložil a eckého textu rozliné teni zpsoby
weskrz piložil FR. XOWOTXÝ z LUZE.
Díl I. W Praze a Mladé Bolesl. 1810. 8. sir.

338.. (toliko ewangel.)

1718. Nowý zákon Pána a sp. etc. Opt s

welikau pilností pehlídnutý, ponaprawený a

now wydaný L. P. 1830. wel. 8. sir. 316.

[Sterotyp. u Tauchnice w Lipsku.]

1719. Nowý zákon. W Kyseku 1841. tiskem

a nákladem Karla Reicharda. sir. 272. [Žaltá

str. 74.] w8. Opt tamž 1843. str. 306. w 16.

1720. Nowý zákon Pána a spasitele našeho

Ježíše Krista. Opt s welikau pilností prohlí-

dnutý, ponaprawený a w now wydaný Nabani:

Gyns (sic) 1839. Wytištna u Karla Reicharda.

wel. 8. str. 276. [VVydáni protestantského plno

omyl tiskaských.]

1721. Nowý zákon Pána a spasitele našeho

Jež. Kr. a kniha Žalm. Pro ewang. kesfany

augšp. i helwets. wyznání. 8. u Bedich Kre-

mara w Praze. [Ozn. Mus. as. 1846. str. 274.]

c) ásti biblí.

1722. Ctní a Epištoly jakož i Ewangelia

na wšechny nedle a swátky pes celý rok

mimo pašije neb píbh umuení P. W Praze

tiskem prawidelní školy. 8. 1776. též r. 1780.

str. 280. Opt 1784. 8. a asto až posud.

1723. Poádek s. pašie, jako w nedli kwt-

nau a na Weliký Pátek w církwi ewang. w
Prešp. tená býwá, od MICHALA IXSTI-

TORISA MOŠOWSKÉilO. W Prešp. 1787.

12 str. 84.

1724. Kniha žalm a zpw sw. Krále a

Proroka Dawida, kterýchž církew sw, po wšecky

asy užíwala, W Praze 1790.

1725. Žaltá Dawida Krále, kterýž se w
knžských hodinkách, jakožto cirkewní modlilby,

a slowem místo modlitebních knížek we >\šech

pípadnostcch i pi mši swalé užíwali mže. 8.

wtši. W Brn 1790.
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172tí. Ž;ilt. Dnwida Kr. s prídawkein roz-

liín. písní, luoillileb. W Urn (po driilie) 179(5.

^a Muruw. e pol. skrze OlMíšE.

1727. TOM. DR.ASKÉtlO a) Modlitby,

chwalozpwy a pisiie duchowní Dawida krále

a proroka i jiných olcii swaíých, aneb žallii

zízený k potebám, k wzdlání , a k potšeni
wicích. W Praze 181G. 8. str. 185. 6^ Po-
slední wci na nebi i na zenu aneb Obraz krá-

lowstwi Božího wyrytý skrze Izaiase Proroka.

W Prare 1816. 8. str. 154.

1728. Keí a epištoly a ewangelia na wšecky
nedle a swálky pes celý rok, i umnení naše-

ho spasitele, též spojený obsah ewangelií. S nej-

niilostiwjší swobodau c. k. ap. Milosti, též s

potwrzenini duchowní wrchnoslí. 8. (str. 238
a obs. X.) W Praze c. k. skladu knih škol-

ních, 1825—1845.
1729. Epištoly a ewangelia, která asu post-

ního pi mši sw. tena býwají. K rozmnožení
domácí pobožnosti. Patící listawu Biuljow-
skéniu k zao|)íiteni wdow a sirolkfi uitelských

8. str. 90. W Jind. Hradci u AI. Landfri.sa

183(i.

1730. as. tiius. Zpráwa o slowanském ewang.
w Remeši 1839. 1812.

d) Konkordanci.

1731. K. J. KUHXA biblická konkordancí
(pel.) 1784.

1732. Slowárne aneb Konkordancí biblická.

t. j. Registr na celau Biblí SM-atau pro snadnjší
jakýchkoli jmen, osob, mst a míst, jakož te'ž

eí a powdení písem sw. wynalezení s mno-
hau prací a pilností od MART. L.4UKA
jinace Gallika etc. sesbíraný a sepsaný pod
zpráwau pak a s pedmiuwau Mích. Institorisa

(Mossotzy) etc. wydaoý. W Prešp. 1791. u

Šim. P. Webra w 4. str. XIX. a 935. Maior
test Laukuw a Jií Terray mají podil w té

práci (w. Tab. Poe. II. 77.)

1733. Sebrání biblických textu, k wšelijakým

kázáním etc. k prospchu kazatel a školních

uitel, od P. S. UKBA\X'E 180tí.

e) Swati otcotcé.

1734. Sw. Th. Cácília Cypriana , biskupa

Kíirtlinginciiského n muedlníka wk a spisy

vyhrané od .1. N. ST.VIIKA etc. W Praze

1844. u Posp. sir. 217. w 8.

1735. Kil. CKLAKOWSKÝ. Sw. Augu-
stina o Tist božím knih XXII. Z latin. jaz.

podlé Maurinského wydání pel. etc. Díl I.

(kniha I—V.) wel. 8. sir. 300. W Praze are.

tisk. 1829. Díl. 11. f kniha VI—X.) sir. 291.
1830. Díl III. fkniha XI—XIV.) sir. 244.
1831. Dii IV. fkiiih:. XV— XVIII.) sir. 352*

1832. Díl V. (kniha XIX—XXfl.) str. 352.
tamž 1833.

183tí. Sw. Jeronýma kající rozjímání o ncj-

swtjší swátosti, a ei o ctnostech. Ze stár.

rkp. tištno w Praze, w are. tisk. 1835. 8.

sir. 55.

1737. Fll. SU8IL. Spisy sw. Otc apo-
štolských. Peložil, wyswtlil a uwody opatil

etc. Wel. 8. (str. Ití4 a 4 obs.) w Brn, ti-

skem R. Rohrera 1837. (Obsah : Klement, Ignác,

Polykarp. Posauz. w as. p. Kat. duch. 1837.
od Hawráuka.

/) Wšeobecné.

1738. asopis pro katolické duchowenstwo.
Wydáwán pispíwáním mnoha duchowních a

uených muž od knížecí arcibiskupské praž-

ské konsistoe. /. roní bh (w 4 swazcích)

w Praze 1828. 8. str. G64. W kníž. arcib.

knihtiskárn. //. roní bh Tamže 1829. str.

646. IIL roní bh. 1830. str. 656. IV. roni
bh. 1831. str. 640. V. roní bh. 1832.

sir. 640. Vr. roní bek. 1833. str. 675.

VII. roní bh. 1834. sir. 690. VIII. roni
bh. 1835. str. 742. L\. roní bh. 1836.

str. 822. A', roní bh. 1837 sir. 714. XI.

roní bh. 1838. sir. 738. XII. roní bh.
1839. sir. 822. A7//. roní bh. 1840. str.

777. XIV. roní bh. 1841. str. 765. XV.
roní bh. 1842. str. 771. XVI. roní bh.
1843. sir. 751. XVII. roní bh. 1844. str.

811. XVIII. rovni bh. 1845. str. 777. XIX.
roní bh 1846. str. 771.
Rcdakloí posud byli I. dílu far. Procházka a

spirituál Mráz, II. dílu kanowníci Tomek a Wácla-
icicck, III. a IV. dílu Wáclawíek sám, od V. dílu

kaiiowník Pšina. Aucl jest wyšší wzdlání eského
duchowenstwa, od nhož i mnohoetní pracowníci

a |»oinocníci spisu toho wycházejí. Píd.iwkcm dá-

wají se i jiné nžileué knihy, li. p. sw. Augustina

o mst Božím a j. m.

1739. Blahowst. Katolický týdenník pro

echy, Morawy, Slowáky a Slezáky. VVydawatel

a redaktor WÁCLAW ŠTULC, knz círke-

wni. 1847.

g) Dogmatické a polemické.

1740. Kniha k cžteni pro uence cžeských

obecných aneb trywialních škol I. díl, nábožen-

stwi. 177G. 8. II. díl 1784.) aslji polom

tištno n. p. 1783. etc.

1741. Weytah Katechysmusu Arcibiskupského.

Z poruení Are. Ant. Petra z Pichowský. W
Praze 1778. 8. str. 135.

1742. O prawé kestanské pobožnosti kniha

Laminda Prylania, aneb sIo\MÍIného nuiže Lud.

Ant. Miiroforia w e AVlaském jí<zyku seps. nyní

do eši. penes. W Praze 1778. 8. sir. 352.
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1743. Weliký Katccliysmus s otázkami, a

odpowedmi spolu s Uwcdeníin do poznání zá-

klad náboženstwi a s dokazujícími z písma

sw. místami k užíwání w c, k. zemích. W
Praze nákl. c. k. prawidelní školské kniho-

tiskárny 1778. 8. str. 221. (Potom asto.)

1744 Jak. B. Bossueta Uení katolicke'ho o

tch wcecli, o kterých rozepe jsau, wyložení

z latin, peložení od skladatele schwáleného, od

církewního knze MART. WOLFA w est.

uwedeno. W Praze 1778. 8. str. 100.

1745. Weliký katechysmus s otázkami a

odpowdmi, k weejne'mu i zwláštnímu wyuo-
wání mládeže w c. k. zemích. W Praze 1778.

8. sir. 128. (Potom asto.)

1746. Katechysmus s otázkami a odpowdmi
k cwiení mládeže mstské' i sedlské w c. k.

zemích. W Praze 1778. 8. stran 79. (Potom

asto.)

1747. Katechetická Rozjímání, w nichžto ob-

sazeni ímské' katolické wíry tak se pednáší,

že osoby
,
jenž \v mladosti špatn wyuowané

byly, neb kterým obdržené wyuowání z pa-

mti wyšlo, prawdy wíry a žiwota powinnosti

toho sw. náboženstwi snadno a pohnutedln

w známost sob uwésti mohau. W Praze ná-

kladem c. k. prawidelné knhotiskárny 1778.

8. 1779. st. 174.

1748. Malý katechysmus s otázkami a od-

powdmi , pro nejmenší dítky w c. k. zem.

W Pr. 1779. 8. str. 20. (Potom asto.)

1749. Poátkowé prwní, Auxilio Altissimi,

Wýmluwnoslí božích obsahující w sob 1) sum-

mu wíry kesf. pro malé dilky. 2) Powinnosti

kíesfan. žiwota podlé 10 božích pikázaní. 3)

Reci z písma sw. 4) Osmero blahoslawenstwí.

5) Sedm žalm kajících. 6) Modlitby etc. 12.

w Prešpurce 1780.

1750. D. Ji. Frid. Seilera Rozmlauwání

mezi otcem a díttem o wcech náboženstwi

se týkajících od ALEŠE PAÍZKA. W Praze

1780. 8. Po druhé 1790. 8.

Jest to pro katolíky pedlané wydání knihy:

D. J. F. Seilera Náboženstwi nedosplých. Z nej-

nowjšího nm. prvodního wydání pícioženú. ^Vy-
dané od \VÁCL. TIIAMA. W Praze 1785. 8. str.

203. a rcjstr. Jiné peložení této knihy jost od
Ví. Stacha w Praze ITS."";. 8. A jiné pro Nekato-
líky od Pazara. W Eppcris 1783.

1751. Napomenutí k tak uazwaným Berán-

km od Jana Leop. ZyppeUjnsa. W Praze u J.

F. z Schonfeldu 1781. 8. str. 34.

1752. De Luck, Štpán. Gruntowní uení

o láncích wíry kesfan, anebo tak eená
Kesfanská theologia. W Prešp. 1781. 8. u

Aug. Patzka 250 stran.

1753. Katechysmus (malý) s otázkami a

odpowdmi pro nejmenií dti. W Znojm
1780. 8.

1754. Krátká píprawa a rozmyšlowání tako-

wých dítek, které ponejprw chtjí pistoupiti

k sw. weei Pán. Podle rádu Helwet. wy-
znání 1782. b. m. 12. sir. 14. (uení w otáz-

kách a odpowdích, na konci modlitby.

1755. Náboženstwi malých dítek 1782.

1756. Wyznání wíry Ewangelikw Augs-

purské Konfessi we Wídni : na swdectwí a

kestanský rozsudek strany nich. Wydané
od Frid. z Ankersteinu. W Praze u J. F. z

Schonfeldu 1782. sir. 6. w 8. (z nm. pel.)

1757. List o weei Pán bratím ewang.

náb. odeslaný do ech od upímného pítele

G. P. (JI. PETERMANNA) b. m. a roku.

(W Praze 1782.) str. 16. w 8. K tomu listu

jest i jiný s pídawkem pipojen.

1758. Heidelberský Katechysmus aneb Uení
prawého náboženstwi kesf. w otázky a odpo-

wdi uwedené. 71 str. W Brn. Swob. písm.

1783. 12.

1759. Prawé náboženstwi w patrných dwo-
dech od poátku swta až do našich asw
krátce složeno. Nákladem dd. s. Wác. W
Praze u Fr. Hóchenbergra w arcib. Impr. str,

64. 1782. w 12.

1760. List o Užíwání a ctní swatých Obraz
pro bratry ewang. náboženstwi sepsaný a na

swllo wydaný. W Praze u Johany Prušowé

1783. malý 8. 4 listy.

1761. Spráwce duchowní pro ty, kteí o

swé spaseni piln se starají. Z nm. jaz. w
morawský uwedený. W Brn u F. J. Neu-

manna. 1*783. 8. 1785. 8. (Od alumna DAU-
BRAWSKÉHO w sem.)

1762. Patero knh o wíe a náboženstwi

kesf. W Brn Swobodským písmem, díl I.

17S3. díl II. 1784. (Od FRANT. PERX-
STEINERA z Olomauckého seminarium.)

1763. Wíra samospasiledlná katolická, dar

Boží a swllo. Nejen písmem swalým a mnoho-

wážností sw. Otc, též swtlem pirozeného

rozumu utwrzená , nýbrž i wšeohecné ímské

wíry odporník jejich hodnowrným swdec-

twim potwrzená. Od jednoho cirk. knze w 52

kapitolách sepsaná, (od KARLA WORLA).
W Praze 1783. 8. u J. F. z Schonfeldu. sir.

182. Pro urážliwá nkterá místa od c. k. cen-

sury potlaena.

1764. Listowní odpowd z Augšpurského

Wyznání Cechm a Morawanum na jejich otáz-

ku
,

jestli lámáni chleba pi weei Pán po-

tebné. S pídawkem eské Confessie Mcximilia-

nowi II. Císai roku 1575 podané. W Praze

u J. T. Ilochenbcrgcra 1783. 12. str. 77 a

rejsf. od MICII. 1XSTIT0R18A MOŠO-
CIIIO.

1765. f) Nowinný odpadlcc . t. j. tan/.ebiié
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proukázani iicwinnosli tch, kleíí se k nábožen-

slwi Wyziiání Augšp. j)ripojují. Hln>vní ilán-

kowé cwaglikélio ucni , že každý ewaiíg.

kresfan w núbožeiistwi swtfin pokojnau myslí

žiw l)Ýli i uniíli muže, od M. MARKOWICE
(mladšího) elc. 1. wyd. W Praze 1780. II. tež

w Praze u J. Hócheiibergera 1783. 12. str.

83. K tomu náleží;

bj Nolae ad inuocenlem aposlalam t. j. pro-
ukáeaní míst, na kteráž se odwolaAvá nevinný
odpadlec od téhož 3Iarkowíce. 1783. 13.

Voareli.

c) Dekret snmu Kostnického o pijímání

pod jedním zpsobem , s poznamenáním wys.
ueného P. Kasp. Royko, na wysokém uiení

Pražském uíitele veejného. Z nem. jazyku

na eský peložený. W Praze n Wolfg. Gerle

1783. 8, 1 arch, od léhož Markow. Na ty

tri spisy odpowd wyšla

.

d) Katolická odpowd na bezprawné naí-
kání jakéJios lak nazwanéJio newinnélio od-
padlce k osudiení katolické newinnosti a

prawdy na swllo wydaná. S pídavkem upí-
mného zdání o zpráv, kterak a jak má pro-
hlašující se Evangelík k svému jej examinují-

cimu knzi katolickému odpovídali. Nákladem
dd. sv. Wádava. (od .lana Chrnla elc.) W
Praze 1763. 12. sir. 111. Pídavek byl na
nkoliko dní pozdji ohlášen, ale snad nevyšel.

e) Dekret snmu Kostnického o pijímání
pod jedným spsobem s nowým poznamenáním
proli onomu, které nedávno od M. K. S. B.

A. W. vydáno bylo, od J. Chmelu w Pr.

1784. 8. 2 archy.

I7GC. Reformirtského smyslu bratí eši,
aneb ukázaní . . že sklad uení bratí eských
s evangelicko-reformirtským se srovnává, od
Ign. Bojislatca 1754. Nyní z nm. pel. W
Praze u J. Tom. Hóchenbergera 1783. 12.
str. 59. (špatná eština.)

1767. Rozmlauvání jednoho Helvetského
vyslance s evangelickým Aug. Wyz. echem,
od ÍSTKP. I.E.SKV. W .lind. Hradci. 1784.
v 8. u Wojt. Ililgartnera sir 30.

1708. Wyznání a wysvétlení wíry isté
kestanské k vzdlání cirk. eské reformované.W Praze u Rosenm. dd. 8. 1784.

1709. Snmnia iiáboženslví kest, (evang.)
od LADI.SL. líARTOLOMEIDESA v Ban-
ské By.stici 1784. polom w Pešti 1790.

1770. Zpráva o sv. veei P. od W
HOKOSA W Pr. 1784. 8.

1771. Základné pravdy náboženství katol.
s dvody svými z všelikých niilx.žnvch knih
vytažené etc. od.JA.X.V IITBÁLK \ W Praze
1784. 8, 8 archíi.

1772. Králké a sprosté vyznání a vysv-

tlení víry kesf. od JOS. ^ALAÍÍlO. W Pi-.

u RosenmiiHerových ddic. 1784. 8. (jest

koniessi íeskjch brati.)

1773. Koiifessí llelvetslvá, wyznání švey-
carské echm k známosti , následovníkm k

povolnému rozpáení ponejprv v eštinu ped-
stavená od K. WOIVLA. W Praze 1784. 8.

u J. F. z Schonfeldu. str. 133.

1774. Konfessí Helvelská, aneb Wyznání

a sprostné vysvtlení pravovrné wíry a arti-

kulu všeobecných náboženství kresíanského,

ku kterémuž se Šveycai hlásejí. 8. w Berl.

1784.

1775. KesCanské víry hlavních lánk grun-

tové, kteí z Heidelberského Kalechysmusu v
krátké otázky a odpovdi uvedení pedn w
Holandském jazyku

,
pak v Uherském, nyní w

eském vydáni jsau ald. 1784. v Kutné Hoe
u Fran. Korce.

1776. Rozmýšleni se vlastence na Otázku,

jaké víry se pidrželi sluší od K. WORLA.
W Praze 1784. 8. str. 198.

1777. Sedmdesalero pemyšlowání . . pro
ímské katolické náboženství Augspurskému a

t. d. pedeno býti má, od KARLA WER-
NERA. W Praze 1785. 8. str. 151.

17 78. Weylah nklerých hlavních otázek a

odpovdí z uení kesla nsk. pro obecný lid

v echách, sepsaný od ./. Laho, kaz. si. bož.

pi církvi augš. vyz. Kreuzbergské. W Praze

u Wollg. Gerle, knihkupce. 8. 1784.

1779. Oi)zvlášlní pravdy náboženství kato-

lického s dvody svými z všelijakých knih

vytažené, a v poádku svém dle možnosti jak

jedna z druhé vyplývá, a jak se nebo s lmi
srovnáváme, kteí se od nás oddlují, aneb

w kterých jiného nežli oni zdání jsme etc. od

JANA HUBALKA. 8. W Praze 1775.

1780. Krátký katechysmus kesfanský pro

mládež Bratí eských. W Praze 1785. 8.

1781. Dkaz, že katolíci í pod jedným zp-
sobem živého tla a krve Pán požívají ; ne-

katolíci pak proto, že pravých knzv nemají,

ani tla ani krve Pán pod obojím že nepo-

žívají. W Praze 1785. 8. od JANA IIU-

BÁLKA.
1782. Dkaz, že kazatele Aug. a Helv.

vyznání nejsau knzi, od W. ROKOSA. 8.

W 1785. str. 80. Porow. num. 1784.

1783. Malý kalecbysmus evangelický pro

církve obnovené bralí eských. W Praze u

.Schonf. 8. 1785.

1784. Potebné ponapravení omylného spisu:

reformirtského smyslu bratí eší od Ign. Boji-

slava 1. P. 1754. v nm. jazyku, léla pak

1783. v eském peložení vydaného a pitom
gruntovní dokázaní , že uení starých bralí
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eských s uením A. W. Ewangelíku nejlépe

se srownáwá , ba že s ním w gruntu jedno

jest, z wiastních starobratrských nepromnných
písem s wšemožnau pilností wytažené I. P.

1785. (w Prešpurce) stran 124. w 8. od

MICHALA IJVSTlTOmSA MOŠOW-
SKÉHO.

1785. Aloysia Mrce, hlawního kostela w
Augšpurku kaz. Systematický Spusob Prote-

stanty o prawd katolického náboženstwí pe-
swdující. Z nm. pel. J. CHYLIK. W
Praze u Jana Mangoldta. 8. 1786. str. 240.

1786. Spráwa o nejswtjší obti nowo-

zákonhé skrz otázky a odpowdi wydaná pro

lid sprostý od J. W. F. O. 46 stran. W Brn
u J. Siedlera 1786. 8.

1787. Psaní k obran ewang. uitel a

swobodného uení ewangelického proti nedu-

wodnému díikazu že uitelowe' ewangel. nejsau

knzi WÁCLAWA ROKOSA etc. Prwní

zbírka, od Petra Záchodského z Slewizu (Wácl.

Stacha.) W Praze 1786. 8. str. 84.

1788. Idea fidei fratrum , aneb krátké ob-

sažení uení kest. \v ewangel. církwích Bra-

trských pedložen od Aug. Spangenberka, w
eštinu uwedeno od J. JENÍKA služebníka

sw. Ew. W Berlín u Jana K. Eisfelda 1788.

8, wel. str. 626.

1789. Krátké a pochopitedlné w nábožen-

stwí kesanském wyuowání. Z nm. w slo-

weninu uwedené od .JANA STRAKY, w B.

Bystici u Joz. Tumlera 1788. str. 29.

1790. W r. 1790. wyšla historie bezžen-

stwí kat. knzstwa slowáckým dialektem w 8.

sir. 97. bez místa (w Bystici).

1791. Uení o hlawních láncích wíry isté

pro mládež eskau dosplejšího wku od JANA
WEGHA. W Praze tiskem norm. školy 1790.

8. též 1807.

1792. Nejhlawnjší prawdy náboženstwí ke-
sfansk. od Dan. Botzka. We Wacow (wyšly

jen 4 archy) 1790?
1793. Katechysmus pro mládež kat. wydal

WALENTA.
1794. Katechysmus pro dítky katolického

náboženstwí s obrázky , w eském a nm.
jazyku. 8. W Praze 1790.

1795. NaAvka k štstí a blahoslawenstwí

podlé Kristowého uení zwlášt pro školskau

mládež od DAN. BOKA. Díl I. W Prešp.

1790. str. 85. pedml. VIII. w 8.

1796. O swátosti bimování, a jak se má
hodn pijít. Sepsáno a wydáno pro ducho-

wní i swtské uitele w Litomické diecézí.

W Praze 1792. (od TOMSY z nm.) 8.

str. 39.

1797. Katechysmus Ondeje Smála rozebraný,

wydal iM. LAUKK (w. Tab. Poe. II. 77.)

1798. Summa kresf. ueni podle smyslu a

poádku kalechysnuisu Luterowa od JO,S.

FORNETA (ewang.)

1799. Katechysmus do morawskéíio jazyka

peložený od Karla Suchého. W Brn 1795.
cum Fig. 8. (Boek.)

1800. Katechysmus s Otázkami a Odpowe-
Jami k Winauowánn krajinskej Mládeži. W
Trnawe 1796. (od ANT. BERNOLAKA.)

1801. Poátené cwiení w náboženstwí pro
školy protestantské w c. k. zemích, podle wyš-
šího rozkazu w nm. jazyku we Widni sepsa-
né, nyní pak dle téhož wyššího poruení, pro
národ slowenský zwlášt w echách, w Mora-w a w Slezku peložená od ŠT. LESKY
1797. w Pr. u Hrabowých dd. w 1 2. st. 120.

1802. Hwzdiky katolické, aneb Duši M'e

wíe katolické wyuující pobožné cwiení z

swtla lánkuw wíry Kristowy, jako od nebe-
ských hwzdiek spoádané. 8. W Košicách

1797.

1803. Uwedení k gruntownímu poznání kesf.

náboženstwí etc. pel. od ST. LESKY 1798.
W Praze u Hrab. dd. Nm. sepsal J. Ji.

Fokke Superintendent we Wídni 12. str. 287.
1804. Malý katechysmus pro nejmenší dít-

ky. W Pešti 1798. 8. 1 arch.

1805. LADISLAWA BARTOLOMEI-
DESA Jádro kesf. ewangelického nábožen-

stwí. W Pešti 1798. 8. 1 arch.

1806. ei písma swat. znjící o láncích

náboženstwí kesf. pro mládež. W Bystici

1799. 12.

1807. Krátká zpráwa o tom, co každý ke-
sfan katolický wíti a zachowalí má. Pro lid

obcný na swtlo wydaná od .JILJÍHO SEX-
STETTERA. W Praze 1800. 8.

1808. Prawý základ a podstatný poádek
kesf. kalolick. náboženstwí wyswtlen od

KARLA KHUNA far. na Wodolce 1802.

8. W Praze u Joli. Jeábkowé str. 112.

1809. Cesta k nebi od KARLA JMEL-
CERA. W Praze 1803. 8. (zwlášf pro

ástku pátau sem náleží.)

1810. Katechysmus Ilolwclské Konfesíií pro

dítky Helwet. konfessí w echách 1806. 8.

1811. BOHITSL. TABLICE Naueni o
sw. weei Pán. bez m. a roku.

1812. Auplný katechysmus potšifedlnébo
J. Kr. uení. Od B. Gallury. W Brn 1809.
8. W Praze 1818.

1813. Dležitost stálého wyznání zjewcného
náboženstwí Kristowa a šestinedlní cwiení
pro fy, kteí míní od katolické církwe odslau-

pit, dle nejwyšší wle Pána zem lota 1782,
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dne 15. Prosince k zastaweiii odpadu wysaziMié.

Sepsáno od WÁCL. LAKOTY, probošta

w msl liaiidiiici. W Praze 1812. w norii).

liskárn. 8. sir. 228.

1814. Wyu-owání w niibožcnslwí pro do-

splejší mládež kesf. kal. elc. W Brn 1813.

8. u Ji. Gaslla od F. XEUELK, z nm.
swobodn peložené a rozšiíeu.

1815. Lutera Mail, Katecbisnius, kterýž

slowe meuší. We Wacow u Ant. Gollieba.

1813. 12.

1816. Ma. z Bomonta wyucowáni w kresf.

wie a dobromrawnosti od K. TIIAMA pel.

2 díly. w Praze. 8. 1813 a 1818. (kniba pro

chudé emeslníky, celeJ a lid wenkowský z

franc. wlaslne z nm. pel.) Pak od Sim. Wrany
pepracováno, a podrubé wydáno pod titulem :

Kalecbismus w rozmluwácb k spasitelnému po-

ueni a polšeni lidu wcnkowskébo elc. íslo

IV. Nákladem dd. swatoj. 12. sir. 448. W
Praze are. tisk. 1837.

1817. Poslední wci na nebi i na zemí, aneb

obraz králowstwí božího vyrytý skrze Izaiaše

proroka. >V Praze \v eské expedici. 1816. 8.

1818. D. M. Lutera Menší katechismus s pi-

pojením historie náboženslwí, od INI. HAMA-
LIAftA. 1814. 12. 6 archu, též roku 1819.

Kalecbismus Dr. Lutera, od FK.JEttP. w Le-

woi 1830. pak s obrázky tamž 1834.

1819. SULEK .JAN Katechysmus nábo-

ženství kesf. ewang. pro wlší mládež sepsaný

od elc. wydaný od Jiího Palkowie 1810. W
Prešpurk. 8.

1820. Žiwé swtlo prawdy osvcující kaž-

dého ílowka, (od MATJKY.) 1817. 8.

[Prostonárodní dogmatika.]

1821. Katolické ueni o swátosli bimowání,

od Kašpara Weiningra (peloženo od JANA
HÝBLA). W Praze 1618. 8.

1822. Cesia žiwola aneb podstata wíry

wšeobecné kesf. skrze otázky : Kde jest to

psáno ? neomylnými a newywralitcdlními du-

Mody proti nkterým diímyslum našinc w tch
vcech, které s nekatolíky \v nedorozumní
jsau, duwodn pedstavená od ,}. BOHUA-
NECKÉHÍJ. \V Praze 1818. 8. sir. 192. u

Fr. Fellerle z Wildenbrunu.

1823. List palýe k sladu od pravého ov-
ince Kristova na as pod jménem helvet-
ského a Aiiíi.ip. nábožeu-ství oddlenému, v
nmž nkteré pochybností a tžkosti ve vše-
možné králUosli se vysvtluji, od J, BOII-
UANECKÉIIO, druhé vydáni. W Praze 1818.
»lr. 47. druhý díl 1820.

1824. Jiljiho Chládku otázka: Co máme
o zpovdi katolíku drželi? pel. JAN HÝBL.
>V Praze 1^19. 8.

1825. Gallury Cest stolu Pán, nebo nej-
pravjší smysl o nejsvtjší svátosti oltání.

1820. 8. pel. W. KAIlEtí.

1826. Wysvlleni a pídavek ke kalechys-
musu k poteb uitel, obzvláštn pi tako-
vých školách, do kterých lýhodn nkolikráte
pijíti nemže, od CENKA z WAllTEN-
BERKU. W Hrad. Králové 1821. 8.

1827. Ponauení a utvrzení we wíe a w
náboženství kal. kest, pro katolické kesfany
mezi protestanty obcující. Od J. WAWÍlÍKA,
faráe Uatimovského s pidáním nkterých
dvodu a s obšírnjším vyjádením po druhé

vydané. W Opav u J. J. Trasslera 1821.
sir. 145.

1828. Sprostopochopiledlné díikazy kresf.

kal. viry. W Brn 8.

1839. Kesfanské kat. neni o církevních

odjHislcich. od JOS. KEllNEllA. W Hradci

Král. 1822. 8.

1830. Psaní Pána K. L. z Ilallerú^ v kterém

zprávu dává o svém navrácení do íms.
cirk. W Hrad. Král. 1822. 8. st. 35.

1831. PAULINI ONDÍiEJ Nauka evan-
gelii Christusovcy (sic.) W Brn Ji. Trassler

1822. 8.

1832. O srovnalosti kal. náboženství s

rozumem dle nm. F. Darupa , zeštíl J. W.
SEDLÁEK. W Plzni 1822. 8. sir. 168.

1833. Bezpený vdce katechet, aneb po-

znání Boha ze stvoených vci, rozumu, sv-
domí a nkterých vlastností jeho etc. Spolu

Sokratické opakování nadjmenovaného všeho
pedneseného vyuováni od J. JAAVOIINIC-
KÉHO. 2 díly. 1823. 8. Díl 111. 1824. w
Praze. Uení o pti církevních pikázáních

a sedmi svátostech ; vyložené sokralickým a

katechetickým zpsobem dle c. k. norm. kale-

chismu. Díl IV. 8. v Praze u B. Háze. 1825.

Uení o kesfanské spravedlnosti , o tyech
posledních vcech lovka. Díl V. 8. tamž

1826.

1834. Rozjímání té otázky: Co já mám
initi, abych spasen byl. a odpovdi elc. W
Berlín 1823 v knihárn Fr. Spáthcr. .sir. 52.

1835. Krátká ueni kesf. kal. víry. W Le-

voi 1824. 8 maj.

1836. FILIPA NEDLE Náboženství ve
výkladech a rozmlauváních podlé uvedení v
c. k. zemích pedepsaného katechismusu v ly-

rydceti cvieních a clyrech opakováních roi-

dlené, cvin vypracované, a s trojí biblicko-

mravnau ei konené zaopatené. K obzvlá-

štnímu užívaní P. Katechet školních, kostelních

a (loinácicli. 4 díly. 8. W Bri- 1825. (vhistuc

1824. poalo tištno býti.)
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1837. Užitená spráwa k swátosti bimo-
wání w otázkách píedslawená. Onýin k pot-
šení , kteí tu Swátost pijmauti žádají. S

pidanými modlitbami k spowdi a pijímání,

zrcadlem spowédním, a pedepsanými modlitbami

ped a po swat. bimowání. W Brn 18.

1838. Fr. Stapfa Runí kniha ku katechys-

musn. Zwlášt pro katechety, pak též ku

powzbuzení každého. Zeštná od J. HÝBLA.
W Praze 1824. u Mart. Neureutra (knihk.) 8.

str. 351.

1839. BLAŽEK MICHAL. Malý katechys-

mus pro mládež, jmenowit pro školní dítky

pináležející k církwi ewang. Jimramowské,

W Litomyšli J. Turecek. 1826. 12".

1840. KARHORDÓ ANTON. Wynauo-
wání katol. náboženstwí w otázkách a odpo-

wdích. Peloženo. W Trnaw 1829. Jelínek. 8.

1841. Katolické uíiení w náboženstwí, w
otázkách a odpowdích , k zwláštnímu užíwání

katechet a uitel, jakožto kniha ke tení ku

w c. k. rakauských zemích pedepsanému wel-

kému katechysmu, od J. M. Leonharda atd. 8.

str. 223. W Brn u Traslera 1827.

1842. Kniha k lení k malému katechysmu

atd. 8. sir. 98. W Brn tamž 1827.

1843. J. F. DEVOTY. Poádek, jak se

"wyznání wíry katolické díti má. Wydal atd.

8. str. 13. W Praze arcib. tisk. 1828.

1844. Gruntowé kesf. wíry hlawních tlánkii,

neb malý katechysmus Heidelberský pro mládež

církwi w ewang. eských školách helwctského

wyznání, po znowu wydaný. 8, W Praze 1823.

pak 1830.

1845. Kesanský katechysmus, totiž krátká,

sprostá a swétlá kniha uení prorockého, apo-

štolského w otázky a odpowdi uwedená, a

k schopnosti malých dítek pirownalá. 8. W Praze

u Háze 1828.

1846. MIKULÁŠ TOMEK. Krátké wysw-
tlení katechysmu k prospchu uitelm a dílkám,

kteréž wydáwá atd. 8. str. 192. W Praze, are.

tisk. 1828. II. wyd. W Praze u Háze 1837. 8.

1847. .J. M. KRÁL. Jeden owinec a jeden

pastý, to jest : Bímská, neomylná, stále trwajicí,

widitedlná, jedna, katolická, swalá, apoštolská

církew Kristowa. Od etc. Díl T. 8. str. 432.
W Praze u Posp. 1829. Díl II. str. 463.

tamž 1830. Díl 111. str. 386. tamž 1830. Díl

IV. sir. 332. a obsah. [Pos. w as. p. kat.

duch. 1830.]

1848. Prwotní katolická, puwudnc cw.

apoštolská wíra kesfanská. S. sir. 76. W Ber-

lín u Trowiša a syna 1829. [Pos. w as. p.

k. duch. 1831. zapowzcná.]

1849. \li\r. ZAHRADNÍK, a) Krátký

katechysmus k utwizcní kalolík u wíc jejich,

zwlášt pro ty, jenž katolickau wíru prijiinaji

neb opaušljí. Od elc. 8. sir. 203. W Praze,
are. (isk. 1830. [Pos. as. p. k. duch. 1830.]

b) Doštpná zahrádka dítek dobrých, obsahu-
jící w sobe wyswllení nkterých lánk praw
a dokonalé wíry Krislowy. 12. sir. 48. W
Praze. are. tisk, 1836. [Pos. as. p. k. duch.
1836.]

1850. Summa Augspurského wyznání, ue-
ním z písma sw. wzatým wyswéllená, a pi-
pojenau kralikau historii církcwní o žíwot
Lulhera, a o píbzích téhož Augs, wyznání,
zwlášt w Uhích. 8. str, 170. W Košicích u
K. Werfera. 1831. [Kat. Fej. 1834. Talr.]
Sepsal Dan. Langsfeld.

1851. Wojtcha Ruffera Cesta k prawí a

samospasitedlné wíe w boha a spasitele našeho
J. Kr. 12, str, 108. W Praze tisk K. Je. 1831.

1852. ANT. FR, JEÁBEK. Nawržení ná-
boženská wšem kesEanm, kteí krom církwe
kesíansko-katolické se nacházejí, k pozornému,
nestrannému a spasitedlnému rozjímání podaná
od etc. 12, str. 88, W Pr. a Hr, Kr. u Posp,
1831,

1853. FR. ROLEYEK. Swátost swatého
bimowání. Dárek pro ty, kteí tuto swátost
pijímají, též rodim, uitelm a kmotrm, od
etc. 12. str. 146. W Praze K. Je. 1832.

1854. Pemitein Jos. Spis o wíe, nadji a

lásce we 3 dílech. W Brn. [Dle dopisu Gal-
laše 22. dub. 1833.]

1855. JOS. SALATNAY. Zahrádka dílek

dobrých, obsahující w sob: INowý katechys-

mus náboženstwí kesE. ewangelicky reformo-
waného a nkteré nowé modlitby i písn , od
etc. 8. str. 112. W Praze u Házowcw 1832.
[Pos. as. p. k. duch. 1834.]

1856. J. V. JIRSÍK. a) Zdrawé, prawé a

isté uení Lutherowo, Kaiwinowo a mnoha
jiných maudrých protestanlw , sepsal cle. 8.

sir. 54. W Praze u W. Špinky. 1836. [Pos.

w as. p. k. duch. 1837,]

b) Bohomil, zpráwa jednoho upímného ewang.

kesana w dležitostech prawc wíry Krislowy.

lení prospšné a chwalifebné, kteréž wydal etc.

íslo II. nákladem swaloj. ddiclwí. Wel. 8.

str. 416. W Praze are. tisk. 1835. [Pos. w
as. p. k. duch. 1835.]

c) Pro jsem katolíkem? Slowo k sprostému
katolíku, jakby z Avíry swé poet dáli ml. od
elc. íslo L nákl. swaloj. dd. 8. sir. 30. W
Praze. are. tisk. 1836. Druhé rozmn. wyd.
tamž 1836. sir. 24. [Srow. as. p. k. duch.

1835 a 1836.] III. rozm. wyd. 1840. tamž.

12. sir. 48.

d) O církeMním pikázaní poslu. W Pr. 1839.
u Špinky, str. 30. w 8.
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e) Dwadcalero pátelských lislu k Ewange-

likiím nibo ProUslnnlm >v echách byhijicím,

kteréž, k nim >v iliichn lásky, pokoje a smíli-

vosti iní Jan Valer. Jirsík, far. w Minicích

atd. W Praz.e 1842. w arcib. tisk. 8. str. 108.

1857. D. l^lart. Luthera Katechysmus pknými

figurami ozdobený. W Lipt. u sw. Mikuláše

1833. 12. 3 arciiy.

1858. KAREL HYNA. a) Malý Katechys-

mus od etc. 8. str. 64. \v Praze. are. tisk.

1835. b) Katechysmus pro obecni lid a dorosl-

lau i dosplejší školní mládež etc. W Praze

1839. u Špinky. 8. str. 332.

1859. J. SULEK. Katechysmus náboženslwi

kresf. ewang. pro wtši mládež sepsaný skrze

etc. wydaný nákladem J. Palkowiíe etc. Nowé

wydání w Jind. Hradci u I.andfrasa (cens. 1835.)

1860. O. SOLTVS. Prwní pocátkowe kie-

sCansko - ewangelického ueni , ku prospchu

školské mládeže 8. str. 10. W Prešp. u Bel-

nayho dd. 1834.

1861. FR. KUBOWlí'. Základ wšeho

dobrého, anebožto kratiké nawedení kest, dítek

k wíre, lásce, nadji. Sepsal a na swiij ná-

klad vydal obecni dobré fedrovali (ploditi)

chtjici kíesfan. W Prešp. 1838. u Bclnayho

ddic.
1862. Kristus a jeho církew, ku prospé-

snému tení pro slovanský pospolitý lid na

swtlo wydal si. bož. kazatel. K založení fun-

dace za vdowy a sirotky knzowské i rektor-

ské w Turci. W Ban. Bystici 1839. tiskem

Filipa Macholda.

1863. J. G. IIORECKÉIIO. Katechetický

wýklad sw. náboženství s jeho promnami.

W Pešti 1839. str. VIII a 102. w 8.

1864. 8TP. LEŠKA. Osvícený kesfan

evangelický. 8. 1844.

1865. O smíšeném manželství. Slovo lásky

k mládencm a pannám katolickým od jednoho

upímného jejich pítele. 12. str. 53. 1842?

1866. W. KROLMUS. Obrana pravdy

katolické ilí smír mezi katolíkem a nekatolíkem.

2 díly. 1843. u An. Špinkové.

1867. W. WERUXÁ. Hodiny kest-

katolické, aneb: Nejhlavnjší lánky víry od

elc. WJiin u F. Kastránka. 1844. 8. sir. 166.

1868. Která církev jest církev Kristova?
aneb katechysmus o náukilch, w nichž církew

protestantská od kiitoiické odstupuje. Pel.

VIXC. .lANALÍK. Wllolomauci 1845. núkl.

Ed. llolzla. vel, 8. str. 135.

1869. Uení kesíanského katolického nábo-
ženství. 8, W .lind. lir. u Landlr. b. r.

1870. Slruný pehled djepisu a rozdílu

uení a náboženství cvan<f. a imsko-katolii-

kého. Nordlinger iii d. Bcckischen Buchhand-
lung 1844. [i04lé. vydáni!?]

1871. JM. J. IIURHAN. Unia, ili spojení

Lutheranii s Kalvíny v Uhrách, vysvtlené od
etc. W Budíne 1846. u Gyuriana a M. Bago.

vel. 8. str. 200.

1872. 8K0R1>ÍK FRANT. Mluwnictví a

zjevení. W Bfn tisk vdowy Rud, Rohrera,

vel. 8. 1846. str. 96. [Jest vlastn psáno

proti knize: Doba prvního lovenstva.]

1873. Kesfanský katechysmus pro školskau

i dosplejší mládež ewangelickau cle. Sepsal

STEPÁN PLAKO, si. b. k. w Deov.
W Bánské Šfavnici. 1846. Tiskem Fr. Lorbera,

str. 86. w 8.

1874. W óasopisech: W Piileli Mlád. Co jest

kesansky viti, od J. Kuery. 1838-41. Anali-
tický výklad noh ro/bírání normálního kalcrhy^mu
od Makše J. ISIO. ("vlení o sválosleth, od e-
ka z Warl. 1841. Kesfanská nauení z pikiadíiw
o polném hospodáství, od Stárka, 1843.

hj Historie biblická.

1875. Jana Hiibnera biblická historie. W
Prešp. 1778. 8. Potom pod jménem: Biblická

historie v potu sto a tyry ve dwau dílech,

po padesáti a dvau, ze starého a nov, záko-

na vybraná. 8. W Litomyšli u J. Turecka 1833.

Též: Dvakrát 52 biblické historie pro školy

a eledi s obrazy. W Kyseku, tiskem a nákl,

Karla Reicharda 1842. v 16. str. 20.

187C. Píkladné k vzdlání duchovnímu
slaužící vypravování nejpednjších biblických

skulkfiw a píbhu starého i nového zákona.

Z nminy peložil JAN TRUTN0W8KÝ
1779. 8. stran 219.

1777. Biblický píbhopis aneb historie o

Náboženství, jakožto teli ástska prvního

dílu knihy ke tení pro uence obecných škol.

W Praze 1780. 8. str. 81.

1878. Zákon Pána našeho Jež. Kr. s krati-

kým popsáním píbhu zjeveného náboženství

a jeho vyznáva od asu Adamových až do

asu naších, od .JOS. IHTRICILV. W Praze

1803. 8.

1779. Krátká summa historie písem svatých

od .J. WEGHA. W Praze 1807. 12. str. 46.

z franc. Frid. Ostervalda do uhersk. jaz. z

uliersk. do eského pel. W otázk. a odpov.

1880. Biblická historie náboženství, kcsf.

mravné ueni a poznání díivodíi náboženst.

W Pr. v c. k. skladu knih školních 1818.

stran 168.

1881. Biblické piíbliy starého zákona pro

mládež ku školnímu vyuováni. Díl I. dle

ninieIio\\skélio vydáni vzdlal Ji)S. 1'IIi'MKLA.

NV Hradci Král. 1821. str. 144. Dill • uhý
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sir. 207. Též jednolliwé eáslky o sob pro-

dáwány jako : étcní utšené a rozmilé o Díiiiic-

lowi, Esllier a Mardocheowi. Dárek dobe
zwedenýín dílkám. 1821. 8. etc.

1882. Historie biblická pro odrostlejší mládež,

jakož i pro dosplé, kteí biblických píbh
k pouení a wzdlání swému užíwati chtí.

Prací
^

a nákladem ŠIMONA BERNARDA
WRÁNY etc. Díl I. hist. stár. zákona. W
eských Budjowicích u J. Zdarssy 1821. 8.

str. 366. Díl II. hist, now. zák. str. 377.

mimo rejst. 12 list. Též w Praze 1832. tisk

K. Jeábka 8. str. XXVI. a 323. a 355. a ryt.

1883. Církew Kristowa, aneb krátká zpráwa

o jejím založení, rozšíení a ízení (pro školní

mládež) od A. G. SUCHÁNKA. W Hradci

Král. 1822. 8. str. 84.

1884. J. Augustýna Langhoífera Jádro biblic-

ké historie z písem sw. wybrané pro mládež

ewang. W Skalici 1825. 8. sir. 103.
1885. Swdectwí staré kesanské církwc o aust-

né zpowédí a oistci. Sepsal GALLAS. Rkp.

1886. BAJZA JOS. IGN. Píklady ze

swalého psma starého a nowého zákona (w
zlomkách). W Trnaw 1820. 8. u Jana Jelínka.

Dwa díly, (slowácky.)

1887. HEBEŠkÝ. Biblické píbhy. 8,

w Jind. Hrad. u Landfrasa. [Michl Obr. str. 2 1 7.

num. 600,]

1 888. J, W. WLASÁK. Kr. Šmída biblické

píbhy stár, i now. zákona pro dítky od etc.

zeštné od elc. Dwa díly. 8. (str. X a 138

a ryl.) W Praze u K. Jeáb. 1833.
1889. W Pítel, mládeie. 1827. IV. Biblická

abeceda. — Biblické píbhy od eka z Wartenb.
1839—40.

O Wýklady. Postilly.

1890. Wýklad na nkteré lánky wíry, od

M. LAUKA. W Prešpurku u Landerera 1776?
1891. WÁCL. LENIIARDA : Uvvedení, jak

školní kalechetowé Postilly Scipionowy pi >vy-

kládání ewangelium užíwati mohau. W Praze

1779. 8.

1892. Krátké ržeczi, aneb Weyklad na páté

pikázaní dle Rzímského katechysmusu sepsané

i kázané w Jinczích od JANA JANDY, knze
církew. W Praze u Fr. Jeábka 1780. 8.

sir. 487.

1893. Krátké rzei aneb Weyklad na czlán-

ky Wíry apoštolského Wyznání. W Praze

1780. 8. od J. JANDY.
1894. Kresfanské wíry základ od otce za-

ložený na poznání syna jeho J. Kr. ukázaný

z obyejných nedlních a swátených recích

božích, jenž ewangelia slowau, pes celý rok

sprostn a zetcdln oswedcn . . skrze GEOR-
GIUSA PETRMANA etc, W DrážJanech

díl I. sir, 292. Díl lí. sir. 387, wyliskl H, W.
llarpeter 1783. w 4.

1895. Kesfanská katolická užitená domow-
ní Postylla na celoroní nedlní i swátcní

epištoly a ewangelia, proti wšemu nedlnímu

i swatenímu zlému užíwání spoádaná etc. pe-
ložená a wydaná od M. W. KRAINIERIUSA.
Díl I. W Pr. 1785. 8. (Wíce newyšlo.)

1896. Postylla aneb weyroní wýtahowé na

nedlní a swátcní ewangelia. W Uherské

Skalici 1785. 8.

1897. Postila kesE. katolického wyuowání,
aneb krátký weyklad wšech nedlních a swáte-
ních epištol a ewang. na esko peložené od

JANA CHMELA. W Praze 1786. 8. (Se-

psána jest od P. GoíTine premonst. ádu.)

1898. a) Wýklad na nedlní a swátcní
ewangelia dle zpsobu we školách naízeného,

jehož kalechystám školním k užitku w^ nm.
jazyku sepsal, nyní pak w eštinu uwedl AL.
PARÍZEK, 8. W Pr. I, díl 1788. II. díl

1789, III. 1789. Opt w Praze 1819.

b) Wýklad na nedlní epištoly we školách

k prospchu katechetu od AI. Paízka, zeštný
od J. HÝBLA. Dwa díly. 8. str, 831. W
Praze, lisk, K. Jeáb, 1827.

1899. Potebné rozebráni a poznání prawdy

Weykladu na VI. prosbu modlitby P. od esk.

Pražských PP. pastoralist uinného a w r.

1788. wydaného av Pr. bez autliora 1791.

1900. Ti katechyzací kostelní na modlitbu

P., kterakby se mlo w nedli a we swálek

katechyzírowati w kostclích u pítomnosti lidí

dosplých. Wydané na prbu od Pražsk,

Pastor, eských, (od G. CHLÁDKA). W Praze

1788. 8. (Zlomek w Chreslomat. Tomsow na

str. 218-221.)

1901. Katechet, wyuowání z nm, W B.

Bystici. 1788, 8,

1902. IM. NETOPILA Podobenská wypra-

wowání J. Kr. wyswtlcná k užíwání kazatel,

katechetu elc. W Brn 8.

1903. FR. POLLAŠKA ranní wýklad

epištol nedlních celého roku. 8. W Brn
1792. 1802,

1904. íicíi Pána našeho J. Kr. ze sw. ewan-

gelist wyla/.ené dle pfilMwrla roku, w kterémž

Pan náš auad uitele konal
,
poádn rozwr-

žené, wyswtlené, s pidaným w sedmi odd-
leních krátkým popsáním žiwola Pán, jakož i

mnohými obšírnými naueními wíry, a mrawíi

rozšíené od knze JOS. DYTRICIL-V elc.

W Praze. 8, I. díl 1793. u Dicsbacha str.

286. II, díl 1794. sir. 244. III, díl 1794.

str, 362. Druhé wydání w Praze 1809,

1905. Postylla, aneb wcyklady na wšecky

nedlní a swátcní epištoly a ewangelia pes
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celý rok, s pi dá ní ni nirawnýcli iiauíeni, i)Ísih

a moilliUb, od JANA MEDLÍXA. W Praze.

4. I. dil 179G. str. 612. II. dil 179G. sir.

359. a rejstrik. Díl III. nákl. Tospiš. 1828.

sir. 319. Dil IV. str. 303. též.

1 906. Postylla domowní , anob krcsfanská

premyšlowáni na nedlní a swáleini ewangelia

k slinv boží a k wšcobecnéinu wzdi-lání zpo-

rádaiiá, od OXDllKJE PLACHÉHO. W Ban-

ské Bystici 1805. Dwa díly, lni sir. 624,

lihy sir. 527. s Avyswéllenini Modlitby Pán.

1907. Naboženslwí we wýkladech a roz-

mlauwáních podlé uwedení w c, k. zemích

pedepsaného katechys. w 40 cwiceních a 4

opakowáních rozdlené knihy pro celý rok od

Dercsera; peložena od F. XEDELE. W Brn
1808. 8. lyry dily.

1908. Poslylla aneb rozliná ponowání kesf.

na nedle pres celý rok, od JOS. JAWlllKA,
2 dily w Praze 1819. 8. u Fr. Fetterle z

Wildenbriinu.

1009. Ilomilie postní dle s>v. Marka. K wzd-
láni kesfansklio lidu, wšech stanu w suato-

postnim kajícím ase, od FR. ALOYS.WACKA,
bisk. .Notaria, dkana atd. W Praze 1826. u

Weroniky Šollowé, wedením J. Pospíšila. 8.

str. 113.

1910. L. FR. WIR^IXK. Wýkladowé neb

exhorly ranní nedlní a nkteré swátecní.

Dwa dily, 42 archy. W Praze u K. Jeáb. 1827.

1911. .J. .JAWORXICKV. Desatero božích

pik;''zaní. K rozjímání Avšccluim , kdož se

boha bojí a dobré swdomí milují, dle Ritlcra

Bld, >vyložené a w kamenolis^ vyobrazené od

elc. 8. sir. 99 a 10 rytin. W Praze u Boh.

Iláze. 1827.

1912. CIÍALÚPKY. Ilí^nowrné wypsání

tern s\v. kananejské s jinjii krnjinami ddic-

Iwí Israelowa ; k lepšímu vyrozumní písmm
sw. Dw ástky. . I. 1829. ^. sir. 103. .
II. 1831. str. 263 s maprai zcm židowské.

W Báské Šfáwnici u Štp. Michalípka. [Srow.

Kwly 1834, 401 od Wl. Pelikána!

1913. FR.FRVC. a) Ilomilie aneb >vyuro-

wáni lidu kesf. pí ranních službách hožícli

dle výkladu 8\v. ewang. na nedle a slavnosti

Pán od etc. Díl I. 8. str. 253. Díl II. sir.

257. W Praze are. lisk. 1828. Podruhé. Dwa
díly. 8. str. 308 a 336. tamž. 1831. [Pos.

w Oas. p. k. duch. 1831.] b) Ilias volajícího,

ílcii hciriilelické na nedle a nkteré slavnosti.

W Praze 1839. str. 370. w 8.

1914. .J. HVBL. Ježíš spasitel svta, anebo
K«anírelia swalá nedlní a sváteni s wyswc-
lUniin obrazním a sUivním. K veejné a škol-

ní poteb, pro hazalely , I.Mspodáe, a komu
slovo boží na .^nUi Uvi lili- J. A K^irla

Ilanla sepsaná od elc. Dil I. 8. (sir. 110 a

obr. 61.) W Praze tiskem Posp. 1828. [Díl II.

cens. 1833.J
1915. VIXC. ZAIIRADXÍK. o; Ilomiletic-

ké eí na nedle a svátky celého roku od etc.

Díl I. 8. sir. 370. v Hrad. Kr. u Posp. 1832.
Díl II. str. 374. tamž. 1833. LNm. llomileli-

sche Erbauungsvorlráge etc. Prag. 1832.] Pos.

w as. p. k, duch. 1833-4.

b) Rozvrhové kázaní na nedle a svátky
celého roku od elc. Dil I. 8. str. IV. a 262.
[Pos. Oas. p. k. duch. 1836. od Jirsíka.]

1916. Krátká kázaní a homílie na nedlní a

svátení epištoly celého církevního roku. Se-
psal M. Fr. Schónbek. Díl I. 8. sir. 308. Díl

II. str. 414. W Praze, tisk K. Jeáb. 1834.
[Pos. Oas. p. k. duch. 1834. Wyatek tamže

1828. sir. 430. 602]

1917. JOS. ZIMMERIVIANN. eská po-
stylla, kniha k pouení a k vzdláni katolic-

kých kesfanuw od Leonarda GolTína, peložil,

rozmnožil a životopisy sv. patron Oeských

pipojil etc. I. a II. dil. W Praze 1843. u J.

Spurného, wel. 8. sir. XVI. a 454.

k) Kázaní.

a. W zbírkách.

1918. FRAXT. HEILMANA. o) Hlas

pastýe, to jest sproslnoupímná kázaní faráe

k svým Osadním ovikám na všecky celého

roku nedle z franc. (Reguisa) pel. W Praze

1775-1778. 8. 4 díly (zimní, jarní, letní a

podzimní.) b) J. Ji. IloUanda krátká kázaní na

všechny celého roku nedle pro lid sedlský,

pel. W Praze. 8. u J. M. Samma. I. díl 1786.

II. díl 1787. c) J. Ji. Holi. krátká kázaní na

všecky celého roku svátky z rozliných franc.

kazatel vybraná a k užitku venkovského lidu

zízená, 2 dily. W Praze 1790-1. 8. (pel.)

d) Téhož krátká kázaní na postní nedle, z

rozliných slovutných kazatel vytažená a k

užitku vcnkow. lidu zízená. W Pr. 1794.

(pel.)

1919. .JAXA TRUTXOWSKEHO a; Leo-

polda Fraydta lyidceti Chválo- a slav orzeczí,

anebo: z písma sw. vzaté chvály Mariánské,

kázaní pel. Díl I. 1776. II. díl 1779. 8. sir.

267. W Praze. 6} Téhož Uení kesfanská, neb

kázaní nedlní a svát. pes celý rok pel. 4

díly. W Praze. 1779. 8. sir. 359. II. 1780.

str. 399. III. 1780. sir. 344. IV. 1781. c)

Krátká kázaní po mši sw. k poteb a ku po-

hodlí venkovsk. duchovních správcv etc. na

d« léta, aneb 2 bhy roní. W Pr. u Samma

1784. 8.
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1920. KARLA J. KHUNA a) Mravvná a

spasitedlná kázaní na ewangelia celélio ruku 5

díl. W Praze. 8. I. díl u J. K. Hraby 1770.

U. díl 1778. III. díl 1780. IV. 1781. V. 1782.

(ii Fr. Jeábka.) 6^ Ign. Wagnera krátká rara-

wná kázaní pro lid obecní polní pel. W Praze

1785. 8.

1921. Kratiká kázaní na wšecky zasw-
cený(é) swátky od Wáclawa Spreng(a). W
Praze 1777. 8. k doslání u J. J. Gróbla kného-

kupce. str. 192.

1922. JANA JANDY krátké ei aneb

weyklad na páté pikázaní boží a ostatní pi-

kázaní, kázané w Jiních. W Praze u Fr. Jeábka

1780. 8.

1923. Ranní kázaní na wšecky Nedle a

swátky od ANT. PESSMAYERA. W Brn
1782. 8. Rozdlení prwní tamže 1792. 8.

1924. Píhodné a swatené kázaní, od GURA
FANDLIHO. 2 díly. W Trnaw 1795. 8.

(slowácky.)

1925. A. GAZDY Hortus florum t. zahra-

da kwtná, w kterej na obecné i osobitné sla-

wncsti Krista P. a jeho Swatých swatené

kázané. 2 díly. W Trnaw 1798. 8. (slowác-

ky). bj Bolestné stažowání pre nas trpícího

Krista P. w postních kazaach. W Trnaw
1799. 8.

1926. Swazek kázaní swáteních na rozli-

ných místech , obzwlášt w slawných mstech
Pražských držel STANISL. WYDRA. W Praze

1799. 8.

1927. JANA RULÍKA a) Krátká kateche-

lycká kázaní na nedle pes celý rok, k užitku

wenkowského lidu od Jos. Polikarpa Silhera,

faráe w Basingu , w dolejších Rakausích se-

psaná, peložená. 2 díly. W Praze. I. díl 1799.

8. II. díl 1800.

b) Jos. Polikarpa Šilhera krátká katechetická

kázaní na swátky pres celý rok, z nm. pel.

W Praze 1802. 8.

c) Jos. Habersfelda knze církewního postní

kázáni, z nm. pelož. W Praze 1803. 8.

d) Swátení kazatel aneb kázaní na swátky

B. Marie Panny, matky Ježíšowy, a jeho swa-

tých : jako i také na jiné w roce slawnosli

díl I. 1805. díl II. 1806. 8. u Hrabowých
ddic.

e) Krátká kázaní k ranním službám božím

na wšecky nedle pes celý rok 2 díly. W
Praze 1810. 8.

1928. Katechetická kázaní dle poádku ke-
san, nauení na každau nedli w roce k užit-

ku jak mládeže tak wenkowského lidu, ped
tím we Wratislaw w nmeckém jazyku wydaná,

pak w est. uwedena. VV Praze 1801. 4.

1929. A. Stekla kiálká kázaní na wšecky

nedle a swátky, peložil PROKOP ÍSEDIWY,
2 díly. W Praze 108. 8.

1930. WOJTCHA NEJEDLÉHO aj

Nedlní kázaní, 2 díly. W Praze 1806. 8.

bJ Swátení k. 2 díly. W Praze 1807. 8.

1931. DAN. BOCKO obmýšlel wydali jeden

roní bh swých kázaní, ale smrt (1806) mu
w tom pekazila. (Tab. Poe. III. 82.)

1932. ei pastýské k lidu kest., které k
rozšíení prawé maudrosli a wzdlání mraw
kest, swým poslucham pednesl . . a wydal

KAŠP. MELICHAR HRDLIKA, knz cirk.

w Dašicích. Ti díly. Dii III. VV Praze u Bob.

Háze 1812. 8. str. 514. Díl IV. (též pod ti-

tulem: Kázaní a Homilie na nedlní a swátení
ewang. celého r. etc. Díl I.) W Praze w kom-
misy u J. Krausa 1818. 8. str. 583. mimo
rejst. Díl V. (též pod titulem : Kázaní a Ho-
milie etc. díl II.) \V Praze w komisí u J.

Krausa 1821. 8. str. 747. rejst.

1933. MATJE SICHRY a) Kázaní na

wšecky nedle, 2 díly. W Brn 1814. b) Kázaní

na wšecky slawnosti a swátky celého roku.

W Chrudimi 1817. 8. u Josefa Jana Kosiny

str. 384. mimo rejst. a slowníek.

1934. Kázaní na wšecky nedle a obyejné
swátky celého roku, která z rozliných dobrých

jak cizojazyných tak wlast. kazatel wytáhl,

zde onde promnil a zkrátil, a k wšeobecnému
užíwáni k tisku podal J. A. KAISERLICH.
W Brn 1818. 8. 2 díly.

1935. Kázaní nedlní, sw. a píležitostná

J. RYCHLOWSKÉHO. W Pr. 12 dílu

1818-23. Písmem a nákl. Jos. Fellerlowé z

Wild. twero kázaní ze zbytk ald. 8. sir. 77.

W Praze are. tisk. 1830.

1936. FR. AL. WACKA aJ Kázaní postní

k wzdlání kest, lidu wšcch slaw. W Praze.

8. I. roní bh 1819. str. 128. II. roni bh
1820. str. 100. III. roní bh 1821. str. 112.

IV. roní bh 1822. sir. 110. V. roní bh
1824. str. 126. 6) Píležitostné ducliowní eí.
W Praze 1824. u Marl. Ncurcutra knihk. Wy-
tištno u Fr. Jeábka. 8. str. 223. c"^ Nowé
píležiloshi ei ducliowní. 8. sir. 280. W Pr.

u Posp. (IJ Nowá kázaní postní k wzdlání

kesf. lidu wšcch slawíi. W Praze are. tisk.

1838. 8. str. 96.

1937. a) Hlasatel slowa božího we swátek,

aneb celoroní kaz. swátení od FR. FRYCE
w Pr. 4 díly 1821-3. u J. Fellerlowé z W.
b) Nedlní, swátení a píležitostní kázaní. Díl

I. 8. sir. 356. W Praze. are. tisk. 1826. Dii

H. str. 314. tamž 1827. c) Cesia ulrpení,

neb spasitedlné rozjímání posledních dob Pána

a spas. J. Kr. w sedmeru poslních kázáních

pednesená. 8. sir. 149. W Praze. are. tisk.
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1827. d) Hlas wolajíciho. íícii liomilolické na

ncdC-lé a luktcré slawnosti. W Praze 1839.

sir. 370. w 8.

1938. Sbírka swalých lUíí. klcré pi nkte-

rých památných piíležitoslech drzcl Bohuši.

Tahlic. We Wacowé 1821. 8. str. 140.

1939. Heii diichowní pi rozliných píleži-

loslech oá Ondeje iMoršofera. W Brno 1822. 8.

1940. FUAXT.XAW. JEDINÝ ít) Kázaní

postní o >vlažnosli u wie, kteráž roku 1821

osad s>vé pednesl. W Praze 1822. u F.

Jeábka. 8. str. 77. b) Škohí Kristowa, kázaní

o pokání swalom, kteráž w r. 1822. osad

swé pednesl. W Praze 1624. u Josefy Fctter-

lowé z Wildenbrunu. 8. sir. 106. (jest 7

kázaní), c) Pewrácenost kesfan mnohých.

W sedmeru kázaní postních pipomíná cle. 8.

str. 192. W Praze u Posp. 1830.

1941. Sebrání nkterých jubilejních kázaní,

držených na den Ielí jubilejní slawnosli refor-

mací w c. k. rakauských zemích z nm. Jak.

Glatze do est. pel. J. KRIÍ.JCÍ. W Praze

1823. 8. str. 185.

1942. rt^ Biblická kázaní, na wccky nedle,

slaAvnosti i swalky celého roku s nkolika ccmi

píležitostnými od W. WILEMA WÁCLA-
WÍCKA etc. W Praze 8. u Josefy Fetlerlowé

z >Vild. 1823. I. díl. str. 248. II. díl str. 271.

III. díl 1824. tamže str. 292. IV. díl str. 345.

tamže lb25. b) Sedmero swátosti církvve sw.

katolické wyswtlcných w sedmeru postních

kázaní. 8. str. 126. spolu s eí piprawující

o swátostech wcsms. W Praze are. lisk. 1830.

[Srow. as. p. k- d. 1830.] c? Sedmero swato-

postních kázaní o sedmeru smrtedlných hích.

8. W Praze tamž 1832.

1943. JANA IIVBLA f/J) Frant. Slapfa etc.

obšírní rozwrhowé kazatelští ku poteb wšem

uitelm nábožcnslwí. Dle tctílio nm. wydání

etc. pel. W Praze u Mart. Neureulra knihk.

díl I. 1824. str. 306. Díl II. str. 494. b) F.

Sla[)fa Piprawy ku káz. pro obecný lid na

nedlní ewangelia kat. církw. roku s uslawi-

ným wzhledem na jeho obšírné rozwrhy kaza-

telské, pelož. Díl. I. w Praze u M. Neureulra

1825. 8. str. 440 Dii II. lamžc str. 349.

c) Runí kniha ku katechismusu
,

pede wším
pro katechety, pak také ku powzbuzcní každého.

8. str. IV. a 356. tamž 1824. [Wšcch pt
knížek hií jedno dílo ili spis.]

1944. fl) Kázaní postní JOS. RAUTEN-
KKAXtE etc. na ti roní bhy rozdlená
etc. od M. Baulcnkr. far. Lanžowsk. W Hr.

Kr. 1825. str. 219. b) Káz. swátení w rkp.

u Posp.

19 45. n) Nedlní kázaní od ANT. PUCH-
MAYERArlr. W Praze 1825. u Josefy Fetler-

lowé z Wildenbrunu. 8. str. 372. rejsl. b) Swá-
tení sir. 201. tamž 1826.

1946. FH. NWKNDY mnoho sel kázání

w Bkp. M kniiiown líslawu bolionduweckého
>v Král. Hradci se chowá. (W. Milozor I.

sir. 112.)

1947. F. L. WlRí<L\K. a) Kázaní swá-
tení

,
postní a nkterá nedlní dle Bourdala

Masiliona wypracowaná od etc. 3 díly. 8. (str.

338. 334. 478.) W Praze tisk. Je. 1826.

b) Kázaní nedlní, postní a nkterá swálení
od etc. 3 díly (sir. 320, 317, 328 s wyobr.

spisow.) W Praze tamž 1827-29.

1948. PETll JAKAUBEK. ftci pastýské

pedmt mrawných i dogmatických, spoádané
na nedle celého roku od etc. Díl I. 8. (str.

395.) W lir. Kr. nákl. Posp. 1827. Díl II.

str. 432. tamž 1831.

1949. JAN MACAN. Ježíš Kr. w 14 ne-

dlních kázaní za píklad ctnosti wystawený,

jichž se také co postních použiti mže, od etc.

8. (str. 286.) W Praze lisk. Kar. .le. 1827.

1950. MAT. BLAHA. Nábožná kázaní na

wšecky nedle a swátky celého roku cirk. Díl

I. 1828. 8. sir. 400. Díl II. 1829. str. 331.

W Lewoi tiskem Werthmíillerowým. [Srw.

Bozi. pr. 1829. 50. od Pelikána.]

1951. ANT. ERMÁK o; Nedlní kázaní.

Díl I. 8. str. 367. Díl II. str. 292. W Praze

a Hr. Kr. u Posp. 1828. druhý roní bh.
Díl I. 1838. str. 280. II. 1838. sir. 248. tamž.

h) Kázaní na swátky zaswcené, od etc. 8.

str. 348. tamž 1829. Druhý roní bh. Dii I.

1838. II. 1838. HI. 1838. str. 270. tamž.

c) Kázaní na dny rozliných Swalých a sla-

wnoslí. 8. str. 268. W Praze u Posp. 1831.

1952. JOS. JIR. STRÁNSKÝ. Poslní

kázaní držená 1828, od etc. 8. str. 128. W
Hr. Kr. u Posp. 1829. [Pos. Cas. p. k. duch.

1829.]

1953. FR. SER. K.\UTSKÝ. a) Kázan^

postní o sedmeru slow umírajícího P. Jež , kte-

ráž osad .swé r. 1828 pednesl etc. 8, str.

95. W Praze. are. tisk. 1829. b) Dwojnásobní

kázaní poslní t. o 7 smrledlných hích a o 7

hl. ctnosti etc. 8. str. 237. tamž. 1831. c)

Píležitostná kázaní. 8. str. 356. W Praze u

Posp. 1831. rf} Krátká kázaní na wšecky nedle

a swátky etc. dwa díly. 8. (str. 238. 242.)

W Praze u W. Špinky. 1833.

1954. W. F. PROCHÁZKA. Šeslero post-

ních, nedlních kázaní o božské prozetedlno-

sti, držaných od cle. 8. str. 163. W Praze,

are. lisk. 1829. [Pos. Cas. p. k. duch. 1830.]

1955. ANT. MAREK. Šestcro kázaní post-

ních o biších proli duchu sw. Pil. z Kliy-



BOIIOSLOWÍ. KÁZANÍ. 501

\

»

nowých elc. W Jiíne 1831. str. 102. w 8.

[Pos. as. p. k. d. 1832.]

1956. JAN KOLLÁR. Nedlní, swálení i

piležilostné kázn a ei od etc. W Pcšli ii

Traltnera-Karolilio. Díl I. 1831. 8. sir. Vlil.

a 635. Díl II. w Budíne liskoin J. Gyuriana a

Martina Bago. 1814. (sir. VI. a 836. prídawck

obsah, hislorická wyswtlení ald. sir. 41.) Pos.

Kwct. 1844. sir. 172.

1957. mích. REŠETKA. Kázn píhodné

od rozliných nkdy Kazalelow powedené a na

swllo wydané, klére pozbiral a poznowu wi-

llaili dal etc. Nákladem islého lit. slo\venskéj

milownika (Ji. Palkowi, kanown.) S\v. I. 8.

sir. 718. w Trnawe. tiskem Jelinkowým 1831.

[Wšech Kázaní jest 33. nejwíce Mesarošowých,

jdau od r. 1734 do 1804. Dle Tatranky (1832)

následowati bud. Díl II. Kázní arcib. Ruduayho.l

1958. IGNÁC FEIGERLE, prof. av Hr.

Král. — Sedmnáctero kázaní dílem postních,

dílem swaleních i píležitostních. 8. str. VI. a

281. W Hr. Král. u Pospíš. 1832. [Pos. w
as. p. k. duch. 1832.]

1959. MATJ KOSEC. Nábožné wlasten-

ské dw Kázn aneb ei prwní pi píležitosti

dáwání mladých wojákw w nedli 2 postní r.

1831. druhá po wyslálých úzkostech bídy a

nemoci cholery w den si. Noworouí 1832.

W chrám ew. msteka. Pojniky skrze elc.

W B. Bystici u Štp. Michálíka. 1832. 8.

str. 43.

1960. VINC. ZAHRADNÍK, a) Sedm-
mecitma swaleních Kázaní atd. 8. str. 320.

W Praze are. tisk. 1833. [Pos. as. p. k.

duch. 1833.] b) Kázaní nedlní. 2 díly. 8. 1838.

(sir. 264. 256.) lamže.

1961. JOS. ENK z WARTENBERKU.
o) Kázaní nedlní. Dwa díly. 8. (str. 292. 224.)

W Praze u Posp. 1834. [Pos. as. p. k. duch.

1834.] bj Kázaní poslní. 8. sir. 240. tamž

1834. [Pos. as. p. k. d. 1835.]

1962. PROK. M. KUERA. Nedlní a

swálení kázaní. Díl I. 8. str. 385. W Praze,

are. tisk. 1834. Díl II. tamž str. 480. [Pos.

as. p. k. d. 1835.]

1963. ŠEBEST. ŠEDIWÝ. Kíž Jež. Kr.

w šesleru postních Kázaní s pipojenými takoka

emi o slawuo stech. 8. str. 174. W Praze u

Posp. 1835. [Pos. as. p. k. d. 1835.]

1964. FR. AL. ROKOS, kápl. Tachlow-

ský. a) Kázaní na wšecky nedle a swálky

w roce pipadající. Díl I. (prwní polowicc ne-

dl, káz.) W Praze 1836. 8. sir. 269. u Posp.

Díl II. (druhá polow.) tamž 1837. str. 258.

Díl III. (swálení káz.) tamže 1839. sir. 282.

b) Pastwa duchowni pro owce z prawého ow-
tince Krislowa , obsahující katolické ei k

wzdlání wšech katolikfi, zwlášl pak lidu weo-

kowského w s. nábož. S phdawkem pro kaza-

tele. W Praze 1846. Díl III. u J. Spurného.

8. str. 206.

1965. FR. WAMBERA. Kázaní píležitost-

ná
,

pautní, pohební, na wel. pátek, na den

dušiek u nkterá nedlní. K tisku podány od

J. Trnky knze cirk. w Hradci Kr. Díl I. wel.

8. (str. 240. a 2 bez zn.) W Pr. are. tisk.

1835. Díl U. str. 190. a 2 bez znám. tamž.

1836. [Pos. was. p. k. d. 1837. odJirsíka.]

1966. Saraowražda co jest? W pli kaza-

telských promluwách držených wpostr. 1836
pi c. k. wojsku. 8. str. 40. W Praze u J.

Spurného 1836. Spisowafel Jan Heinrich.

1967. JAN N. DWOÁK. Kázaní na za-

swcené swálky celého roku. Díl I. W Praze

1839. u Synu B. Uáze. 8. str. 317.

1968. J. ZLMMERMANN. Ranní kázaní

na nedle celého roku. W Praze, tiskem a

nákl. Tom. Tábora. 1839. 8. prwní oddl, str.

122. Druhé oddl. str. 99.

1969. L. Jesenského chrámowní ei. W
Pešti 1840. 8. str. 24.

1970. FR. HAWRÁNEK. a) Sedmero post-

ních kázaní o nedwe w lidí, dwe w boha.

W Praze 1840. are. tisk. 8. sir. 160. 6) Ne-

dlní Kázaní. Dii I. W Pr. u Špinkowé 1843.

U. 1845. m. 1846. u K. Velterle. W Praze,

str. 237.

1971. DAN. MARTINY. Smrt a wnost
w SMtle ewangelium w nábožných kázáních k

pouení a potšení pedložil etc, W B. Bystici

1840. [Porow. Kwt. 1840. 28. now.] w 8.

str. VU. a 250.

1972. ANT. HORA. Není církew jako

církew ! která wede k spasení ? W šesleru kázaní

r. 1841. WTeynském chrámu P. pednesl elc.

W Praze 1842, u Posp. 8. str. 84.

1973. J. K. ŠKODA. Ježíš Kr. wzor do-

konalosti, w šesleru postních eí k následo-

wání pedstawen od etc. W Praze 1842. u

Posp. str. 108. w 8.

1974. J. TRNKA. Osmero populárních škol-

ních kázaní k užitku wenkowského lidu zízených

od elc. W Jiín. 1842. u Kastránka. sir. 81.

1975. Kázn postní Raphaela Habrla, ádu

sw. Františka knze cle. W Truaw 1843.

nákl. Felixa Wachlera,

1976. EUGEN K. TUPÝ. Wítzslwi kíže.

Šeslero duch. eí dle Ji. Saffenreutra od etc.

W Pr. u Posp. 1844. str. 90. w 12.

1977. JAN CHALAUPKA. Kázn nedlní

a swálení. W Pešti 1846. 8. str. 96.

1978. EM. WIL. DOLEŽAL. Swálení

kázaní. Díl L W Praze 1846. sir. 191. w 8.

W nrcib. tisk.
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1979. FR. URBAN POLANSKÝ. Heíi

duchovní k prospchu lislawu pro chudé. \V

Brné 1S4G. tisk wdowy Rud. Rohrera. 8.

sir. 360.

/9. Po rfiznu.

1980. Kázanícko na Widní Ezccliiclowo

w suchých kostech od J. Elsnera. W Berlin

u Dor. L. Lessowy. 8. 1775. 12.

1981. Liboria chwaloec o swatém Proko-

powi. W Praze u Johanny Prušowé 1777. 8^

1982. Anidt Joh. Kázaní skrze MICHALA
INSTITOUISA. W Prešpurce 1776.

1983. Augtislyny Nábožné kázaní wojenské

w Prešp. 1779.

1984. Obzwiáštní kázaní o ochran Marián-

ské >v cas wojny na den nejs>v. jména Marie

P. W Pr. nákl. Jeábka 1779. 8.

1985. Chwalo- a mrawoec na slawný hod

nejsw. Trojice Boži, když Ant. Pelr Arcibiskup

Pražský, jakožto w roku padesátém swého \veleb-

ného knžstwa padesútiletni obt wecerni >v

hlawnini chrámu P. S. Wíla na Hrade Pražském

slawné obtowal. od JANA KWISA 1781
u Frant. A. Ilochenbergera. fol. str. 19.

1986. Re o starosti a péci rodicíi, kterau

o swé dítky wždy míti mají a wdnosli , s

kterau jsaa rodie skrz normálního cwicení

uwedení w mst Milewsku . . k dobrodincm
zawázáni. Držaná od P. TIIEOD. CIIARWÁTA
etc. AV Praze 1782. 8. sir. 18. Pipojen zpw
od B. Dlabáte.

1987. THOMASE ROTHA Lkáni duši

wicích po žnvotu vném. W Prešpurku

1782. 8.

1988. Prwní kázaní, které s boží pomocí,

a milosliwým cí.s. a kr. dowolením swé milé

Welko-Lhotecké Církwi w Jihlawském kraji

w Moraw Aug. Wyz. se pidržejíci, w nedli

17. po swaté Trojici pedložil a na památku

wytlaiti dal DAN. BOTZKO, té cirkwe prwní

slowa b. kaz. W Jindricho-Hradci u Ign. W.
Hilgartnera 1782. w 8. 1 '/„ archu.

1989. JANA HRDLIKY, o) Píse nowá,
ku které Sión Wsclinský cw. pi jeho ze zwlá-
šlni boží a cis. kr. Josefa II. Milosti wýše
stoletím, obnowením roku P. 1781. dne 25.
Prosince probuzowal jeho poádn powolaný
slowa božího kazatel. W Brn Swobodským
píímem i783. 8. sir. 21. (kázaní).

6) Založení církwc kesr. pedstawené pi
zakládaní domu modlilebiiilio ze zwlášlní a pe-
drahé c. k. Jostfa n. Milosti mezi jinými i

Wselinským kiesraninn cwung. dowoleného, na
den sw. Apošt. Petra a Pawla. 1782. W Brn
1783. 8. str :\\.

c) INawedení rodiíw ku UesCanskému dílek

swých milowání. W Brn Swobodským písmem.

1783. str. 48.

1990. Prwotiny služeb božských >v nowém
chrám ewangel. dne 30. Lislop. L. P. 1783.
poswceném držaných od MÍCH. SEMIANA
etc. W Prešp. n Šim. Pet. Webera (1783).
w 8. str. 52. Na konci 2 písn od téhož,

kteréž i obzwláštn tlaeny: Nábožný zwucný
hlas etc.

1991. Slzy w oích uedlník od Ježíše

nlrené. Kázaní na pichodnau od MART.
LAnKA. W Skalici u Škarnicla 1783. 8.

str. 50. Pidány jsau 2 písn nábožné.

1992. Chwaloec na den 9. Srp. 1784. od

J. T. HABRIXY.
1993. Kázaní na epištolu >v nedli II. po

tech králích držané (od Rokosa?) w Praze u

Schonfel. 1785. 8.

1994. WALLASKÝ PAAVEL. a) Dobré

a zlé užíwání dom božích pi poswcowání
doma modlitebného cirkwe ewang. msta Jel-

šawy proukázané. 1785. z íjna. W Baiiské

Bystici. 4.

b) Leopold 11. Král u prosted lidu posta-

wený a jej w mír uwozujicí, na slawnost dík
inní za obnowené a polwrzene swobody ná-

boženstwí ewang. etc. W Prešow u Aug.

Pape 1791. 4. stran 28.

c) Tžkost a nebezpenost úada biskup-

ského, když P. Sumuel Nikolai k úadu tomuto

okolí z obau stran Tisy 1792. 6 máje posw-
cen byl w chrám Prešowském. W Prešow.
1792. 4.

1995. MARKOWIC MATJ. Kázaní na

epištolu w nedli druhau po tech králích, držené

w Praze w ewang. modlitebním dom. W Praze

u J. z Schonfeldu 1785. 8.

1996. WÁCL. ROKOSA. a) Kázaní na

nedli XVII. po swat. duchu dne 1 1. Zái 1785.

pi uwcdeni bratrstwa úinliwé lásky k bližnímu

pednesené. W Praze 1785. 8. u J. J. Dies-

bacha.

b) Káz. na nedli III. w post dne 24. Un.

1788. po prohlášené proti Turkm wojn. W
Praze u Fr. z Schonf. 1788. 8.

c) Kázaní na den Narození Pán o rozdílu

pirozenosti lidské ped a po píští Krista. W
Praze 1790. 8. sir. 24. u Diesbacha.

d) Kázaní na nedli III. po tech král. o

tetím pikázaní cirkwe. W Praze a Dies-

bacha 1790.

1997. Wzbuzowání lidu wenkowského k po-

kání a spolené modlitb za píinau wálky

Turecké w inowsi eené od A. HYXKA
GOSTKO ze SAXENTHALU. W Praze u

.1. Ford. z Schonfeldu. 1788. 8. sir. 30.



BOIIOSLOWi. KÁZANÍ. PO RCZNU. 503

1998. Jakuba Bosnefa biskupa ec o je-

dnot církwe roku 1681 po olewení snmu
wšelio duchowenstwa fraiíc. držená ... na

esko pel. W Praze u F. A. Hochenbergra

1788. 8.

1999. Kázaní na podkowání Císai Leop. II.

za potwrzenau swobodu w nábozenstwí od

JANA FORNETA 1791. w Lewoci u Pod-

lioranske'ho.

2000. Mrawná chwaloec o s\vate'in Janu

Nepomuckém od FR. ERNÉHO. W Praze

1791. 8. IV2 archu.

2001. STANISLAWA WYDRY a) Kázaní

v chrámu P. s\v. Panny Markéty w Bewow,
když klášter osmý -wk swe'ho založení slawil.

W Pr. 1793. 8. u Je. str. .30.

b) Káz. w chrámu P. s muedlníka Haštala.

W Praze 1798. 8. str. 27.

c) Kázaní na den s. prwomucedlníka Štpána

w chrámu P. téhož swat. w slawném N. M.

Pražs. držané 1. 1795. dne 2fi. Pros. W Praze

1796. 8.

2002. Strom bez koene a epice bez hla-

wy, to jest nešCasfný staw krajiny bez krále

a msta bez wrchnosti, pi píležitosti neštastné

Francauzské rewoluce na den si. jména J. C.

a K. Jasnosti Frant. II. w církwi Prešp. ew.

skrze MÍCH. INSTITORISA pedložený,

s pídawkem smrti Ludw. XVI. na swtlo wy-
daný. W Prešp. u Webra 1793. str. 54. S

weršíky MÍCH. SEMIANA. (W Táb. Poe,

IV. 53).

2003. FR. TOMSA peložil a) Dwoje kázaní

o užitku kesfanského nábozenstwí 1793. 8.

bj Snaidra kázaní na weliký Pátek z nm.
W Pr. Ib06. 8.

c) Kesían pi smrti. Kázaní nn weliký pátek

pednesené od J. AI. Šnaidra zpowdníka kr.

Wyw. w Saších. Z jeho postních kázaní zwlášf

"wytažené a na esko peložené. W Praze 1809,

«. str. 24.

d) e w pamtní den smrti Ježíšowy o

jeho posledním píbhu: Nakloniw hlawy, wy-
pustil duší. Pednesená w Šlukenawském dkan-
ském chrámu P. od G. Gellicha. Z nm. na

esko pel. W Praze. 8. 1810. str. 20.

2004. JANA RULÍKA a) Strom francauz-

ské swobody w ei kazatelské na ewangelium

o zrnu hoiném. Podlé nm. Aleše Poízka
sepsaný. W Praze u J. Beránka 1793. 8.

b) Ben. Strassera kázaní o newáznosti a

potup stawu knžského pel. W Pr. 1805. 8.

sir. 40.

c) Kázaní na den sw. Jakuba pel. 1806.

2005. BOROLT JAN. Dwojí kázaní o stá-

losti w nábozenstwí a o powaze ewang. Kaza-

tele. Pedeslána kratiká historie o pwodu

msla Žilawy a biografie tamjších scniorw.

W Žitaw 1793. 8.

2000. O wážnosti a uctiwosti stawu knž-
ského píhodná Káze. W Trnawe u Wáclawa

Jelínka 1795. od ANTONÍNA BERNO-
LAKA (slowácky.)

2007. Kázaní na weliký pálek o obrácení

lotra od RYCHLOWSKÉHO. W Praze

1796. 8.

2008. Wdné díkw wzdání P. nejwyššímu

etc. kázaní. W Praze 1796. 8. (Oestereichera?)

2009. eí píležitostné, když Hamaljr za

Superintendenta wyzdwižen byl, wyšly w Štá-

wnici 1797.

2010. Kázaní pi poswcení chrámu, kterýž

Aug. Wyzn. Ewangelíci w Uherské Skalici wy-
stawli 1, P. 1797. skrze Mích. Scepeši(ho).

W Uher. Skal. u J. A, Skarnicla. str. 44. w 8.

2011. Wné díkuw wzdání P. nejwyššímu

od nejmenšího sluhy jeho etc. za štasln ob-

držený pokoj 1. 1797. od N. S. H. W Praze

1798. 8. str. 59.

2012. LATSNY ONDEJ. e swatá pi
poswcení chrámu ewangelického w mst Ska-

lici léta 1797. str. 45. a písn k wýroité

památce poswcení téhož chrámu 3 listy. W
Uherské Skalici u Skarnicla (1797). 8.

2013. Kázaní o cen kest, sprawedlnosti,

když oblahoslawenní blahoslaweného Lconarda

weleb. ád sw. Františka w chrámu P. 3Iarie

Snžné 26. Srpna swtil, od FR. CRABA-
THA etc. W Praze 1798. 8. str. 38. písmem

Hrabowských ddicíi.

2014. Trojí díkuw wzdání, jakožto trojná-

sobní obt chwály P. nejwyššímu za obzwlá-

štní w^ minulých letech 1795-7 obdržené milosti,

wítzoslawnau pomoc a požehnání zem eské
etc. Pednesené w eském jazyku na Swaté

Hoe od FRANT. J. OESTEUREICHERA.
W Praze 1798. 8. (Troje kázaní.)

2015. Powinnosti kesfanských wlastenc w
as nastáwajícího nebezpeenslwí, od HORA-
KA. 1800. 8. u Jeábka, str. 27.

2016. MUSKULI BENJAMIN. Kázaní elc.

jednolliwé. 1800. W Baíi. Štáwnici.

2017. FR. ALOYS ZUCHY. Kázaní o po-

sílání dtí do školy. W Praze 1800.

2018. JANA WEGIIA etc. kázaní o po-

koji a wšelijakých zpsobech jeho , držané w
dom Božím Libišském. 12. Dubna 1801. 8.

str. 36.

2019. Ncjmaudejší a nás k štstí wedaucí

cesty Boží od B. TABLICE. 1802.

2020. FR. PROK. ONDRÁEK. Kázaní

na den s. Petra a Pawla. W Praze 1802.

2021. J. PAWLÍKA. a) Kázaní pi prwo-
tinách P. J. Sachra. 1803. 4. sir. 15. písmem
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norm. školy, b) Kázaní, w klerémž se smysl

n piií^iny ;ij)oilolske!io nawšlíwení poiunvriiiijí.

kilyž bi.skni) Lilom. Wiíclaw Leopold npošlolské

nawšliweni 18Í1. konal. W Praze 1812. 8.

pisiiuin c. k. norni. školy. sir. 32. c) Kázaní

k dilkám , klcre ponejprw k swat. pijímáni

pistupuji. (Rkp.) d) Kázaní dwoje o swalém
stawu manžclskcm Hkp.

2022. NAYMANA Kázaní na den sw. Jana

Nep. drženo w koslcle biskupské Semináe w
Králowo Hradci, wyllaeené \v témž msle. 1803.

2023. Te Deum laudamus
,

pro pítomnost
Františka lího. W Uherské Skalici 1804. 8.

2024. Popsání konané slawnosti w mesle

riaiianech od W. SKÍVIWÁXKA. W Pr.

1805. u F. Jeábka, str. 32. (pi wyhlášení

Frant. I. za Cis. Rakauského r. 1804. dne 9.

Pros.)

2025. Kázáni na nedli 22. po sw. duchu

od J. AL. SAYFERTA. 1805.

2026. JAXA ZAUHKA a) Nábožné kázaní

o powinnoslcch poddaných k wrchnostem. W
Frešpurku 1805. str. 35. bj Te Deum lauda-

mus, to jest díktinící kázaní o wdétnosli ku

P. Bohu za nawrácení pokoje w Prešp. 1805.

dne 26. Pros. tamž 1807. 8. str. 27.

2027. TSIKOR PETR. Kázaní neb e
sw. pi polwrzení mezi Císaem Uakanským a

cis. Franc, zaweného pokoje . . pi církwi

wang. Nebuželské, W Praze 1810. 48 stran.

2028. ŽI.EBEK OXDÍlEJ. Kázaní po X
nešfastné píhodo ohne w Staré Túe. 181 1. 8.

2029. Píjemnosti a bemena stawu knž-
ského. Kázaní k slawnosti prwotin Wys. uten.

P. Fr. Eberle, pednesl DOMIMK KYNSKÝ.
W Brno u J. G. Trasslcra. 1815. 8. str. 28.

2030. Swátení kázaní držané w chrámu
farním arcidkanském kr. mésta Plzn o sla-

wnosti sw. Bartolomje od J, WOJTCHA
SEDLÁKA. W Praze 1816. 8. str. 32.

2031. Kázaní píležitostné pri wizitací J. K.

O. P. Arcibiskupa w elikowc od J. JAKŠE
1817. 8. W Praze u J. F. Fetferle z Wilden

-

brunu. sir. 14.

2032. Kázaní pi wyzdwížcní a poswécení
8w. krize w obci Hradecké. W Litomyšli

1818. 8.

2033. KAŠPARA HRDLIKY a) fie
držená pi jubiliium knžském P. J. Kauckého,
dkana Pardubického. W Praze. 8. b) Dsvérné
slowo w as potebný, jinak Mrawoec na den
poetí P. Maric o tisloté a jak wesmes lak i

zwlášlé o tisloté panenské a panické. W Brn
18(8. 8.^

2034. Be pi poswecení památky na bojo-
wišli blíže Chlumu od Eylerla, pel. W. ZA-
HRADNÍK. W Litomicích. Í818. 8. si. 16.

2035. o na nedli 22. po sw. duchu pi
SOleté slawnosti na knžslwí poswecení P. Fr.

Hausy od swob. P. 2 ROTEXBURGU. W
Praze 1819. 8.

2036. FR. LID. WAMBERA. fie pi
infulací p. Ferd. Hausy. W Praze 1820.

2037. JANA KOLLÁRA a) Slawení pr-
wniho roního examenu se školskau mládeží

aud slowenskýeh cw. církwe Pešfansko-Budin-

ské r. 1822. dne 1. Záí. W Pešti písmem J.

T. Trattnera z Petroce. 8. str. 15. (e w
chrámu P.) b) Dobré wlastnosti národu slowan-

ského. W Pešti 1822. u J. Trattn. z Pet. 8.

str. 25. c) Jako my tuto naši cwang. slowen-

skau církew rozmnožowati milžeme a máme ?

Káze pi wýroni památce poswecení chrámu

ew. PešíanskélíO w druhau slawnost letnic r.

1833. 8. str. 16. W Pešti tiskem Trattnera a

Karoly. d) Nábožný pohled na krajinu, která

jest matka ewang. wíry. Káze pi náwratu

odlud. 4. str. 10. tamže 1835. e) fte pi
slawném poswecení now woleného superinten-

denta p. Jana Seberiniho we chrám církwe

ewang. pešfansko-budinské dne 28. Kwt. na

1834 w pítomnosti 60 ewang. knží držená

od etc. W Budíne 1834. [Posud w as. p. k.

duch, 1834.] fj Obraz kesE, panny. Kázaní

na den nanebewzetí P. Marie w chrám Pešían-

ském 1327. W Pešti. 8. str. 15.

2038. Kázaní postní o wlažností we wíe,

kteréž r. 1821. osad swé pednesl F. X.
JEDIXA. 1822. 8.

2039. e pi slawnosti wyswécowání škol-

ního stawení we Wepku panstwí Wellruského

od PETRA JEÁBKA etc. W Praze 1823.

u Jos. Fetterlowé z Wild. 8. str. 32.

2040. e pi obti zákona, kterauž w 50.

roku optowal D. II. P. Nycefor Enzmann, knz
ádu náb. škol a editel kolleje Benešowské 1.

Srpna 1824. od JOS. HUGOXA ZUEBRA
z XORDHEYMA etc. W Praze 1824. u Fr.

Jeábka. 4. list 6.

2041. WOJT. PROCHÁZKA. Kázaní w
chrámu P. Libeznickém dne 14. erwna 1825.

držaná , když VV. D. biskup p. F. Pištk sw.

bimowáuí udlowal. W Praze u Josefy Fetler-

lowé. 8.

2042. FR. AL. WACEK. a) Aefi ducho-

wní a školní držaná na slawnost sw. Wáclawa.

W Hrad. Kr. 1825. 8. str. 26.

b) Ponauení o milostiwém lét, pednesené

dne 9. dubna 1826. Krátké historické zpráwy

a duchowní e. 8, W Praze 1826.

2043. PETR .JAKAUBEK. e duchowní

o odpustcích držaná od etc. W osad Sarskd.

8. sir. 24. W H. Kr. u Pospíš. 1826.
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2044. BOBOKA B. L. Kázaní držané r.

1825. W Brn u Trasslera 1826. 7.

2045. MATAUŠ BLAHO, a) Nábožné

kázaní po jeho kolkem tolkém z dlauhotrwanlivvé

nebezpené nemoci neoekávvaném powslání I.

P. 1816. tištné w Lewoi.

b) Prosba apoštolská (též kázaní) 1819. lišt.

w Banské Bystici.

c_) Nábožné kázaní , které w slawný den

wstaupení Pán na nebesa pi prwním pipu-

štní mládeže k wei. swátosli wecee Pán w
chrám ew. A. W. Wrbicko-Sto Mikulášském

r. 1824. držel etc. W Lewoci písmem J.

WerthmUllera 1825. 8. str. 26.

d) Nábožné kázaní pi poswcení nowého
chrámu Církwe Kybské ewang. artikularské dne

15. íjna 1826. 8. str. 25. tamže 1827.

2046. WOJ. SEDLÁEK. Kázaní držané

dne 13. srpna 1826 av kom. mst Žebráce u

pítomnosti slavvné installací za dkana J. Wel.

p. Woj. Nejedlého. Piložena jest ec latinská

od J. Dst. p. Neumanna a slawozpw složený

F. Hnwkowským. 8. str. 48. W Praze are.

tisk. 1826.

2047. D. WÁCL. VVÁCLAWÍEK. Co
jsau církewní odpuslky ? co auinkují ? a kte-

rak a jakým zpfisobem je sob získati mžeme
a máme ? Okazuje w jubilárním kázaní atd. 8.

W Praze are. tisk. 182G.

2048. JOS. CIBULKA. Kázaní na den

radostného prohlášení obnoweného pulnonílio

Wánoního Jitní. 8. str. 22. W Praze aro.

tisk. 1827.

2049. JAN HAWELKA. a) Píležitostná

e duch. o znowu stawení chrámu božího tla

na Winici, jinak na hoe Oreb w Tebechowi-
cích, kterau složil a w tamním farním chrám
o weyroní pauti na l.ned. adwentní r. 1827
pednesl etc. Wel. 8. (sir. 31a wyobr. chrámu).

W Praze are. tisk. 1828. b) Píležitostná ec
duch. pi slawném poswcení znowu wystawe-
ného chrámu božího tla na Winici jinak Oreb
w Tebechowicích, kterau . . pednesl 20. záí
1835 etc. pipojena píse od Winaického s

hudbau od J. T. Helda. W Praze are. tis. 1835.
8. str. 24.

2050. WÁC. K. LABLER. Kázaní, když

dne 23. záí 1827. p. Fran. Xav. Obstzierer,

arcidkan , SOletau památku knzstwí swého
konal. 8. W Praze 1827.

2051. L. F. WIRŠINK. Potšení pohoe-
lým wýrené wýkladera a kázáním ranním po

>velikém ohni, který neštaslné msto Selcany

dne 21. dubna 1828 w popel a prach obrátil.

W Praze 1828. u Straširypky. 8. str. 16.

2052. W. F. PROCHÁZKA. Kázaní na

weIikono5ní boží hod 1. P. 1828 dne 0. dubna

w farním chrámu P. swatowojtšském na Nowém
mst Pražském pi obnowení dobroinného

lístawu pro chudé, držané od etc. W Praze

1828. are. tisk. 8. str. 15.

2053. FR. KAUTSKÝ. a) Kázaní o pí-
ležitosti uwedení do chrámu P. Teynského

nowého duch. pastýe Wel. p. Wilh Gowiunera,

když dne 11. Kwtna 1828. od J. B. M. p.

Fr. Pišlka slawn inslallowán byl. Držaná od
etc. W Praze arcib. tisk. 1828. 8. sir. 18.

b) Kázaní postní o swátosti sw. pokání, kteréž

osad swé r. 1829 pednesl etc. 8. sir. 96.

W Praze are. tisk. 1831.

2054. KAR. KUZMAXY. a) Dw kázn
(kterau na probu powdl av chrámu ew. By-
stickém \ kterau na úad kazatele tamže na-

slaupil 8. dubna 1832.) W B. Bystici u Fil.

Machokla 1832. 8. str. 32. bj Obracení pedk
našich na wíru stalo se psobením duch. sw.

od elc. W B. Bystici 1836. c) O požehnaném
psobení prawého swcení slawnosti dne naro-

zení J. C. J. našeho nejmil. Pána a krále Ferd. V.

w nedli 5té po Avelikonoci dne 30. dub. 1837
w chrám eAv. Bansko-Bystickém držel etc. 8.

str. 24. tamž 1837.

2055. J. WINDYŠ. e w as cholery,

s potahem na bludné i škodné smýšlení mno-
hých. Pednesení w chrámu P. msteka Nechá-

nicích nad Bystici na 14 ned. po sw. duše.

Spolu pobožnost za asu nebezpeenslwí morowé
nemoci. 8. str. 46. W Hr. Kr. u Posp. 1831.

2056. PETENY. Kázeh lauiwá, kterau se

od církAve ewang. A. W. inkolské odbíral,

dne 19. kwtna 1833. W Pešti u Tratlnera

Karolyho 1834. 4. str. 16.

2057. JAN MOJŠIŠOWI. Moc boží nad

žiwotem i smrti mocná pi žalostné památce

smrti J. C. J. Frant. I. w chrám CAvang. Pí-

bowském r. 1835. dne 5. dub. pedložená. 8.

str. 15.' W B. Bystici 1835.

2058. J. GEGUŠ. O nkterých posud málo

známých dAVodech nesmrtedlnosti. Káze. W
Pešti 1836.

2059. .JAN JIND. ]\LAREK. O dslojen-

stAví knžském. Kázaní na den poetí blahosl.

P. Marie držané aa' Plzni 8. pros. 1835. aa-

kterýžto den dust. p. Ant. HlaAvan od ped-
chdce SAvého W. D. p. Jos. Lindauera . . aa'

úad pastýský slaAvn UAveden byl. W prospch
opalroAAny malých dílek aa" Plzni. 8. str. 24.

W Praze are. tisk. 1836.

2060. íAIELCER. Že i wzdclaní lide chrám

P. nawšlwoAAati mají. Kazeu 1836.

2061. J. M. SIDON. CírkcAV ímská kal.

praAvau jest církAví. Kázaní kteréž aa- Pražském

loretánském chrámu P. konal, a rozšíené nyní

pehledem poslaupnosli papež a biskup eských,
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lež tohoto králowslwí wcškerélio duchowcii-

slwa i koslelii, knplí a klášlerij ku prospchu

Jitinskho líslawu cliudýili wydáwá tc. 8.

(sir. 18. a pehled 49— 52. a sir. we 4.)

\V Praze u Tom. Tábora 1836. [Pos. as. p.

k. d. 1830.]

2062. S.AM. TARDY. Kázaní tolerantní

pro r. 1830 na den 16. íjna, wyholowenc a

držane' dle texlu od si. konsístori l\. W. wy-
daného z žalm 26, 2— 8. elc. Wíllade Bole-

slavi u Fil. Jeábka. 1836. 8. str. 20.

2063. AKX. OLD. íIXDELÁÍV. Kázaní

na nowý swálek w Plzni držené od elc. a ku

prospchu ochranilelny malých dítek w Plzni,

tiskem wydané od A. Hlawana, arcidkana w
Plzni. W Praze are. tisk. 1836. 8. sir. 24.

IPos. as. p. k. d. 1836. od Jirsíka.]

2064. .lAX SEHEUIM. a) Bh mluvví k

lidem až po dnes. Nábožná ec, kterauž u olláe

ew. Sarwašského dne 1. erwence 1836 u

píležitosti kanonické wisilací držel elc. 4. sir.

12. W Peští u Traltn. 1S37.

b) Weliké církwe. weliké powinnosli. Oltární

e, kterauž we cliráin církwe ew. ebaunské
dne 5. erwence 1836 pi píležitosti kano-
nické vísitacie k ní držel elc. 4. str. 11.

tamž 1837.

2065. Heci, modlitby a básn, wztahující se

na swcenau r 1837. dne 5. 11. a 12. listo-

padu padásátironí jubilejní Slawnost ili 3Iilo-

stiwé Léto církwe ewang. Pešfansko-Budinské,

zwlášl slowenského Zboru , s krátkau historii

jejich poátku a píbh. 8. str. 51. W Pešti

tiskem Trattner-Karolyho 1838.

Kci od J. Kolldra a J. Melcera, hasni od Jaku-
botcice, Kuimanyho, M. Ilodíij, Chalúphy, Karla
fícnde, Jenotrie, Sfraky, Dan. Slobody, a (polsky)
ISik. lielkou-skiego. [Srow. Wíel. 1838. od .Michla.]

2006. mích. MILOŠL. IIODŽA. Úwod si

b. kazatele do církwe ew. Wrbícko-Sw. Miku-

lášské a j)rwod téže církwe dozorce do

wnosli od elc. Wydané . . ku prospchu
seniorální M. Blahem založené knihowny. W
Lipt. S. Slikuláši u Kašp. Fejerp. 1838. wel.

8. str. 28.

2067. SAM. FERJKXCIK. a) Duchowníe pi píležitostí úwodu dwoj. muže Samuele
Tomášika do církwe ew. Chyžnárské r. 1833.
str. 10. i) He oltání pi založení wže chrá-
mowé w cirkwi ew. Jelšawské. 1833. sir. 14.
f) Duchowní e pi poswcení chrámu c. ew.
Ratkowské (1833). sir. 14. Wšecky 3 w Pešti

u Trallncra-Karolyho. d) Duchowní e w den
památky poswcení chrámu c. ew. Jelšawské
r. 1839 w ned. 19 po sw. Trojici, tamže
sir. 10.

2078. J. I-. nAUTOíOMKlDES. Druli«5

poswcení chrámu ew. TJhoršranského. W Ba.
Bystici 1840. 8. str. 10.

2069. HURBAN. Ik pi poswcowání
now zízené školy na Košaiskách elc. W
Pešti 1841.

2070. Káze cirkwi ew. A. W. Sarwašské
w ned. 26. po sw. Trojici 1842 od SAMUELE
WANKA, kaplana, držaná. VV Pešti, tisk Trattn.

Karol. str. 15. w 8.

2071. J. K. SKODA. Sláwa blahosl. rodiky
bozi M. Panny. He w chrámu Teynském w
Pr. pednesená od etc. W Praze 1845. u Jaf.

Posp. str. 35. w 12.

2072. He pi swecení sláwnosli 50letého

manzelstwi swých rodiw w modlitebnici církwe

Kriizburecké ew. A. W. držená dne 18. záí

od .JOS. RUZiCKY, vikáe a katechety pi
um. ew. cirk. w Praze 1845. sir. 17. w 8.

y. Pohební.

2073. .JANA LEOP. CIPPELIUSA eS
pohební, s kterau oplakáwání hodné ze swla
odjilí Marie Therezie P. P. nejmilostiwjší Wla-
stencm swým oznamowal. W Praze u J. F.

z Schonfeldu. 1781. 8.

2074. Bh žiwola slawné pamti nejj. a

nejm. nkdy P. Marie Terezie uherské, eské,

Weliké králowny pi pohební její kr. Jasnosti

památce w cirkwi ew. VVelko-Paluzské na den

1781 nowého lela držané od PAW. ŠRÁM-
KA, w 4. sir. 26.

2075. Chwaloe pi pohbu jistého sedláka

od K. W Praze 1785. 8. list 4.

2076. He pohební po truchliwém ze swta
odjití Leopolda Ilho 1792.

2077. Platnost umní i po smrti pi pohbu
mládence Št. Pána (f 1791) od ONDR. PLA-
CIIÝIU) 1794. w Prešp. u Šimona P. Webra.

Kázaní, str. 9. werš od str. 10 do 24. w 6.

2078. Památka dobe zaslaužilých lidí i po

smrti jích žiwá pi pohbu Adama Skulletiho

od B. TABLICE. 1803.

20/9. Dobrota a maudrost boží pi rychlém

ctitel swých z tohoto swta wychwacowání.

He, kterau pi pohbu Welíkomožného a wys.

uroz. P. Ludwika Hadvvanský(ho) ddiného P.

wRadwanielc. ml SAMUEL AMBROZIUS.
W Báské Bystici u Jana Šteffani(ho) 1803.

4. str. 15.

2080. Na Smrt Mnohowelebného P. Sztocsko

Gurka Šuranského Farára pohebná Káze od

ANT. BERNOLAKA. W Trnawe u Jelínek

(sic) Wádawa. 1803.

2081. W knize: Jusla vii-o dum vixit ad

modm reuereudo D. Michaeli Inslitoris Mosso-

l7,y pcrsolufa 1803. nachází se e slowonská
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k jeho cli od dst. P. KRUDIllO, paU weršc

slowenské 8Tl». HOLLAIIIO.
2082. W knize : Žiwota i sinrli požehnaná

památka, od PAWLA 8RÁMKA (w. básn)
jest kázaní pohební na Kat. Potockau od Mat,

Šuleka. str. 141-65. (w. Tab. Poe. lY. 47.)

2083. M. SZEPEŠIHO. a) Kesfanskéniu

bojowníku piprawená odplata pi pohbu M.

Laucka 1804. W Skalici, b) Maudrost od Boha

poueného starce pi pochowání Pavvla Ježowie.

1805. W Prešp. 8.

2084. Poslední cest d\vojíclihodne'inu a wý-
born uenému nkdy muži Janu ?aw. Ježowi-

owi Církvví Dobrocké, Pitržské a Sobotištské

wrnmu kazateli a seniorowi. W Prešp. 1805.

4. Pipojena : Trpliwost J. P. Ježowie \ve

werš. od J. KOCIÁNA. 1 arch.

2085. Pohební kázaní o nadji sprawedli-

wých, kterauž se i pi smrti swé tšiti mohau,

ku památce Wys. Ur. nkdy P. Jana Bogádi de

Boranya et Hanolik falva SI. Stolice Trenanské

i jiných pedního Assessora etc. držané w chrám
ewang. Trenanském 1806. skrze J. ZAUBKA
etc. W Prešpurku u Šim. Webra 1807. w 8.

27 str.

2086. JANA PAWLÍKA Kázaní pi po-

hbu wys. dst. P. Wác. Jos. Beránka býwa-
lého dkana kr. kraj. msta Mladé Boleslawi

15. íjna 1813. eené. (Rkp.)

2087. e držená pi pohbu Wys. Urozené

hrabnky ze Šliku od FR. A. WACKA 1821.

W Jiín, 8. 1 arch. písmem Jana Kastránka.

2088. ec pohební na Jeho Oswícenost

Karla kníže ze Šwarcenberga etc. od Karla

Wrány^ W Praze u Josefy Fetterlowé z Wildenb.

1821. 8. str. 14.

2089. P. JAKAUBEK. e pi pohbu
dwojíctih. wel. p. duchowního pastýe osady

inoweské, držaná od etc. 8. str. 24. W Hrad.

Kr. 1835.

2090. JAN GRUS. e pi truchliwcm

pohbu D. Jana Karla Sermanna, faráe w Sol-

nici na panslwí Taužetinském tu noc po slawno-

sti wšech sw. od lotrowských zlosynfiw za-

wraždného (zabitého). S krátkým pojednáním

jeho žiwota. 8. W Prrjze 1827,

2091. WÁC. KARRŠ. Truchloe ped-
nesená u hrobu F. Jana Tykae, býwalého

zpráwce Klecanského, kterýž pi wyhoení tam-

ního zámku dne 21. dubna 1827 popálea dne

27. dubna bolestn w Pánu usnul, od etc. W
Praze 1827. W are. tisk. 8. str. 16.

2092. KASP. VAL. WEININGER. e
na poprawním miste u wsi Doges na panslwí

Secenském po odprawení k prowazu wším prá-

wem odsauzeného palie, i žháe Fr. N. dne

21. íj. 1827. W Slaném u Fr. Jeáb, 1827.

2093. J. WEOII. Truchloe u hrobu swé

matky Judity Wegowé dne 17. zái 1819. W
Praze u Sommra. (cens. Únor. 1828.)

2094. SALATNAY, Truchloe na swelio

zemelého olce. (cens, 2. Kwt, 1829,)

2095. JAN DAUBROWSKÝ. e pi

pohbu p. Ant, Šlechty, Zpw k tomu od J.

Kauna, W Jiin u Kastránka. (cens. 2. srp.

1832.) ^
2090. K. KUZMANY. Truchloe pi sw-

cení poestné smrti Frant. I. držená w chrámu

sw. Bystickém 22, bezna 1835, W Bystici

u Macholda. 4, str. 12,

2097. BENED. RICHTER. e pi po-

hební slawnosti J. M. cis, Frant. I. etc, Wy-
daná od Viktora Šlosara ,

preláta markrabstwí

morawského , opata klášterír rajhradského atd.

k prospchu nemocných posluchacíiw filosofie.

8. str, 18, W Brn tisk R, Rohrera. 1835,

2098. JAN KOLLÁR, Sláwa a wznešenost

úadu kazatelského w pohebném kázaní dw. p.

Pawla Barlholomaeidesa pednesená. (Fej. Kal.

1836.)

2099. Poslední est welebnému, dwojíct. a

wysoce uenému nkdy muži Mataušowi Blahowi,

církwe ew. Wrbicko-Swatomikulašské pes 39

let si. b. kazateli atd, ku prospchu knihowny

zboru uitelii ewangelických w Liplow. W
Lewoi písmem J. Werthmiillera 1838. wel. 8.

str, 8.

2100. Kwítí sbírané na rowích našich milá-

k, aneb : ei pohební dílem w dom zá-

rmutku, dílem pak u hrobu držány a w pwo-
dním jazyku skládány od GERSONA ŠOLT-
HEISA, vikáe církwe ewang. reformowané

Welenické, na panstwí Podbradském, W Praze

1840. u J, Posp. 8. str. 32.

1) Pastýské hohoslowí. Služebnosti cirkercni.

2101. Poátkowé opatrnosti pastýské. Na-

uení, jak se pastýowé duchowní chowali mají,

od JIL.J. CHLÁDKA, 3 díly. W Praze 1780-

1781. 8.

2102. JANA CHMELA a^ Ohlášení swál-

kw a slawnosti na celý rok, též obyejných

pi nich ceremonií, tak jak je církew sw, wy-

jádoné míli žádá , od J. Chrnla. W Praze

1780. pak rozšíené od Jos, Ceiika z Warlen-

berka, W Hradci Králowé 1823,

b) P, Gilberta Baura pamtihodná prawidla,

eho pi lžce nemocných a umírajících šetiti

sluší, též co a jak se jim spasitedlu wnukati

má. W Praze 1787, 8, pel.

2103. Duchowní zaopatení na cestu do w-
nosti. W Brn 1782. 8. u Swobody. Peložil

tu kni/kn TABÁK, Alumnns Scmin, Brnnského,
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210-1. Krátká príprawa a rozmyšlowání lako-

wých ditk, ktie i)onoj|)rw clitji prislaupiti k

sw. wcei Páné. Podlé ádu lielwelskélio wy-
znáiii 1782. (bez m.) sir. 24. w 12.

2105. Agenda, to jest poádek ktéiií, pii-

sluhowáiii \viíoi-i P. elc. k užiwáiii církwí

ceskýili rcformowaiiých, od Jana Wcglia. W
Praze u Roíonmnllcrskýcli ddufi 17S3. 8. sir.

5tí. z uluTkoho rituálu reforniulw s nOklerými

promnaiiii.

2100. Krátká pHprawa k swaté weceri P.

w otázkách a odpowédích , mládeži církwí
eských obnowenýili pedložena. Jakož také

poádek ktu, od Samuele Sa/aije superinten-

denta w Uhich Císai Josefowi II. podaný, od
JA\A WEGIIA. W Praze 1783. 8. str. 44.

2107. K. KHUXA Katechismus ženichw,
jednaje o wšech potebných zpráwách, které

pastýové duchowní ženichm a ncwstám etc.

nawrhnauti máji. W Praze 8. 1808.

2108. Budaucí poádek služeb Božich a po-
božnosti pro Prahu, se zaiátkem prwuilio dne

msice Máje 1784. W Praze u J. F. z Schón-
feldu. 8,

2109. Poádek, podlé kteréhož se práwní

služby boží cirkwe íeské cAvang. w Praze 1.

1784 konaly a kterak se budaucne konati mají.

W Praze 1784. u J. Tom. Hochenbergera.

2110. Duchowní zpráwce etc. w Brn 1785.
(Boek.)

2111. Poádek pisluhowání swátostí pože-

hnání zdawkú a ustanoweuí starších cirltwe.

Složený od G. J. ZoUikofera, z nm. pel. a

•wydaný w Brn. 4. [Blažek peložil] Božek.

2112. W. STACHA a) Piruka uitele

lidu, dwa dily. W Praze a Olomauci 1787. 8.

b) Fr. Giflšice pocátkowé k weejnému w c, k.

zemích pedepsanému vykládáni pastýské theo-

logie. Z nm. peložil dwa dily. W Pr. u J.

J. Diesb. 1789. 8.

2113. Agenda Ecclesiaslica Slavica Aug.
Confess. addiclorum etc. accedit brevis exlrac-

lus ritualis Ilungarici el German. 1789. Neo-
solii typis J. Tumleri. 4. Slowenská agenda

stran 54. Uherská 21. Nmecká 23 stran, (od

ONUKEJE PLACHÉHO.)
2114. A. MULLEIlA welmi užitetná k

útše nemocných a uniírajícich knížka k vše-
obecné poteb wšech na winici P. pracujících

vydaná. W Praze. 8. 179G. 1817.
2115. Naut-cni pro ženicha a newstu, od

J. K. CHVLÍK.V. W Praze 1798.
2116. Agenda, lo jest poádek církevních

kazatel slowa božího w církwich ew. A.
Wyzn. se pridržejicich s pipojenými polebnými
formulái, z iáslky z liturgie Wídeské na
rozkaz c. král. 1 7HS. od inmjší rwanírel.

konsisfoe wydané, z ástky i jiných wBbec
oblíbených knih liturgických spolusebranými, z

ástky w now složenými. W Ban. Štáwnici

wylištný u J. F. Sulcera r. 1798. str. 278.

mimo pední, a rejst. Wydaná skrze MAliT.
HAMAL.IAHA Sup. k ní^ pak od .JANA
STRAKY a SAMUELE EUNANSKÉHO
nkteré modlitby piloženy jsau.

2117. Upíná knížka pro nemocné, jížlo ne-

toliko spráwcowé duchoAvní, ale i každý pítel

nemocných k jejímu spasitedlnému wzdláni a

potšení nžíwati mohau. W Brn 1800. 8. u

Leopolda Fr. llallera. str. 146. II. nezmnné
vyd. Dwa díly. 8. str. 405 a 156. W Brn
163tí.

2118. INa Ifižku ležící kestan nemocný aneb

kest, piprawení k blahoslowené smrti elc. od

D. NEUKOM.V w Brn 1800. 8.

2119. Zpráwa, kterau sob pi uwázeni

nowého knze jak církcw tak i nowý knz
zachowali má, od OXU. BEND 1807.

2120. Spasitedlná nauení podaná ženichowi

a newst od FR. NEDLE, w Brn 1812
a 1816.

2121. L. ZIEGLERA o} Církevvní modlit-

by pi prwodech k hrobu 1815. b) Cirk.

modl. pi zaopatowán; nemocných. 1817. 8.

2122. Wácl. Urbana rylíe z Slufleru biskupa

Brnnského list pastýský, pel. od Dom. Kin-

ského. W Brn. 1817. 8.

2123. NEŠPOR JOS. Konsistorialní list

na weškeré superíulendeuly, seniory a kazatele

církwí ewang. etc. Z nm. pel. etc. W Hoe
Kutné u Bern. Reinharda 1818. 8.

2124. Prwodce k pastýské opatrností w
zachowání c. k. naízeni pro spráwce ducho-

wní bez rozdílu náboženslwí , sepsal WAGL.
WEI3ERSÍK. 1820. 8. sir, 165 a rejst.

2125. Gaílunj písmo swaté w ruce nemoc-

ného a duchownílio pastýe pi loží umírajícího

kestana spolu také modlitby pro zarmaucené 8.

W Brn.
2126. LAUKOTY a) Rukowt prawého

uábožeustwi kesCans. neb cwiení šestinedlní

pro ty, kteíž od církwo kat. odslaupiti míní.

b) Dležitost zjeweného náboženslwí Krislowa

a doplnní poatého šestinedlního cwiení pro

ty, kteí niíní od katolické cirkwe odslaupiti. 8.

2127. Agenda, panis quolidianus, ku po

Ieb duchowních pastý. 8. W Praze 1820

(twrté wydání od Adal. Lewínského.)

2128. Uwedení k prawému Bohu í lidem

milému zpsobu, kterak se má slaužiti u oltáe

pi mši sw. Pro nábožné a bohabojné pacho-

líky. W Hradci Kr. 1824. (Jest ministrancí.)

2129. Cwiení pro ženichy a newsty s pí-

diiwKcin lítliy pro rodie, jimž dílky brzo
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umírají, od JOS. KER\ERA w Hrad. Král.

1825. H Pospíšila. 8. sir. 130.

2130. ehoe Kóhlera a) Poueni pro pastýe

diichowní u postele nemocnýcli a uniírajicích.

Dle Gho nm. wydání zcešlénc a dvvojím pí-
dawkem rozmnožené od JANA HYIÍLA. 8.

(sir. 272.) W Praze tisk Jeáb. 1828.
b) Pouení pro pastýe dnch. we zpowdnicí.

Dle Brandowa nm, šestélio wydání zeštné
od J. Hýbla. W Praje nákl. Pospíš. 1832. 8.

str. XVI a 332.

2131. J. FR. DEWOTY. Zpsob posluho-

wání swátosti stawu manženlského s pedchá-
zejícím ponauením ženicha a ncAvsty pi od-

dawkách. 8. str. 40. W Hr. Kr. a Praze u

Posp. 1832.

2132. Poswccení chrámu církwe ew. Tisow-

ské dne 30. záí w 4. 1832. (Kal. Fej.

1834.)

2133. Poswátnosti katolické. Peložil JAN
TOM. NOWÁEK. 8. str. 87. WJind. Hrad.

1834. u Landfrasa.

2134. MICHALEK. Zpsob pytání a od-

dáwání mladých newst. (Kal. Fejerp. 1836.)

2135. Ewangelický íunebral, aneb Sbírka

písní nábožných starých znowu pooprawených

n mnohých nowých k pohbm kesfanu ewan-
gelických rozliného wku a stawu, s pipojeným

pídawkem obsahujícím modlitby pro nemocné
a umírající i pro pistojící pi nemocných a

umírajících. W Baii. Bystici 1838. 12. str.

348. tisk Fil. Jlacholda. [od K. KuzmamjiQ.]

2136. Agenda funebria, to jest: Pohební
práce , aneb Sbírka antiíon , text a modliteb

podlé rozlinosti wéku a stawu a jiných oko-

licností zesnulých , cílem wtší rozmanitosti

spoádaná, od J. SEBERINIHO etc. W Ba.
Bystici 1838. 12. str. X a 180. tisk Fil.

Macholda. [Pos. Kwt. píl. 183. str. 48.]

2137. Wyswtlení katolicko-církewních oby-

ejw a slawností celoroních též i k nim pi-
náležejícího odwu a náadí. Pro školní mládež

i pro weškeré kat. kesfanstwo sepsal JAN
N. WESELÝ, fará w Turachu w horním

Štýrsku. W Praze 1840. u W. Špinky. 8.

sir. 36. [Por. Now. Kwt. 1840. str. 20.]

2138. Rukowt chrámowých pobožností,

kteréž peliwý pastý duchowní we wýroních
dnech poswátných i w obecných potebách se

shromáždným lidem swým konati mže. Wy-
daná od JAK. MACANA far. w Slabících.

W Praze u W. Špinky 1840. 8. str. 112.

2139. Kniha runí o nawštwowání nemoc-

ných od JOS. KERNERA far. Lužeckého a

dokt. pís. sw. kand. W Praze 1841. u W.
Špinky. 8. sir. 312.

2140. Kíilcchísmiis o sw. obadech církwe
kat. od AM\ W. IINO.JKA. W Praze 1846
arcib. tisk. 12. str. LIV a 280.

m) Stcalé obrazy.

2141. Maric rozkoše zahrada s obzwlášt-
níma (sic) w M. Moraw. w král. eském a
w k. Slezském se nacházejícíma zázranýma
obrazy. 1779. W Brn u dd. Swobodských.
12. [Zlý prawopis i jazyk.]

2142. Láska a milost Marie P. Klalowské
krwí se potící k pánm obywatelm Klatow-
ským, a srdená dwrnost pán obywalel
KlatowskýchkJíarii pann pí sloklní slawno-
stí wyjewení krwawého potu Mariánského na
swalém obrazu w Klalowech, pednesená w
sprostné chwaloeí w témž kr. krajském mst
Klatowech dne 12. Cerwence 1785. od knze
cirk. JOS. BATOL. LOKATTELY, wlastence
Klatowského, a na žádost mnohých na swtlo
wydaná. W Praze u Fr. Jeábka 1786. 8. wel.
sir. 44.

2143. Autoišt k wšelikým obrazm Marie
Panny w kr. eském. W Píbrami 1789. 12.

2144. Wypodobnní s weykladem Obrazu
sw. Panny Barbory na stíbr, horách Kutens.
(po wydání 1670) od WAWÁKA 1801.

2145. Cesta do Marie Celly w Litomyšli
(bez roku) 8. item w Brn 1803. 8. itera

1804. 1805.

2146. Swatá Hora, aneb historické wypsání
swaté hory nad Píbramí, od J. RULIKA.
W Praze 1804. Potom s modlitbami a s po-
kraowáním od J. PALETY. 8. W Píbrami
nákl. F. Landfrasa 1832. Též w Praze u A.
Dworského. Katolické popsání o sw. Hoe a tam
nacházejícím se obrazu M. Panny rodiky boží.

1832. (cens. 2. erw. 1831.)

2147. Jos. Schiffnera historické wypsání
obzwláštních míst milostních w kr. eském,
kteráž pro mnohé putowání slawná jsau, z nm.
pel. J. RULÍK. W Praze u J. Diesbacha

1807. 8.

2148. Prawé wyobrazení nejsw. Marie Panny
w ím w kostele della Rotonda. \V Praze 8.

1818.

2149. Pwod a zaátek Mariánské kaple nad
Mníškem, od nkterých také Mariánský kopeek,
pak též malá sw. hora nazwané. W Praze
1819. 8.

2150. Morawské Powídky, aneb sedm pe-
podiwných obraz sav. Cyrila zešlných od
FR. BUDISLAWA WEWERKY. W Praze
u Jos. Fettcrlowé z Wildenbrunu 12. 1825.

2151. J. V. JIRSIK. Ríp a jeho chrám.
Popsání obého, jenž pi píležitosti slawnosti
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TOOlellio obiioMui téhož cliráiuu w esko i

nm. cíi wydíil. 8. W Praze are. tis'i. 1826.

2132. J. .1. IIUDL. Popsání a wyobrazeni

sochy s\v. \>'iHhnva na koiiském trhu 8. s ryl.

W Praze w Somerowské knihl. 1827.

2153. JOS. DEWOTY. Wyobrazcní a po-

psání chrámu Swalobarborského . . w k. swob.

horním mst Hoe Kutn, ped asy od Hor-

níku nesmírným nákladem mistrn postaweného,

k umínné však wclíkostí nedohnaného . .

Pro delší památku wydal ete. 8. (str. 64 a

ryt.) W Praze Sol, tisk. 1828.

2154. .lOS. IIORCICE. Historické popsání

milostného obrazu a pautnického chrámu blaho-

slawené panny iMarie >v Staré Boleslawi, s pi-

danými modlitbami ranními, ke mši sw,, k zpo-

vdi, pijímáni, s písnmi a ostatní pobožností

kteráž se na lom sw. míst >vykoná\vá, od etc.

wel. 12. str. 252 a obrázek. W Praze are.

lisk. 1837.

2155. Paulník Mariánský. Poátek obrazu

zázraného blah. P. Marie sedmiboleslné Šašin-

ské \v Uherské krajin \v stolici Nitranské ho-

dnowrn vykládající, na swtlo vydaný skrz

JOS. MATJKU, kaplana Šašinského. W
Trnaw 1843. Nákladem Felixa Wachlera.

2156. Hrob sw. tí KrálQw w Rcyn Kolín.

Sepsal W. M. PESIXA, etc. W Praze 1844.

are. lisk. (s obrázkem).

2157. Popsání nejstarožitnjšího chrámu w
echách pod jménem Swatých Kozmy a Damiana

a sw. Wádawa w Staré Boleslawi, s pidanýnji

iiwolopisy tch tí swatých muedlník
,
jakož

i swatých pli bralrft a pipojenau pobožností

ranní, ke mši, sw. zpowdi a píjímání atd.

od. JOS. P. IIOKCICE etc. W Praze 1838.

u \V. Špinky, w 12. str. 176.

n) Ziwot Krista P.

2158. Weliký žiwot Pána a Spasitele našeho

K. Ježíše a jeho nejswtcjší matky Marie Panny,

jakož i wšech jiných krewních pátel syna

božího, totiž sw. Josefa, sw, Joacliymo. sw.

Anny, sw, Jana Ktitele etc. z písma sw. a

hodnowrných spisovatel piln sebraný. VV

Praze nákladem Žoíie Joh. Klauserowé, kr.

dw. Impressorky, skrze Matje Glacz faktora

1779. w 4. stran 1056. (^Wydán od JANA
OHOCHA.)

2159. Žiwot a uení P. J. Krista z wlast-

ních sl')w wšch 4 sw, Ewangelistu složený.

Nejprwé w nmcck, jazyku na swtlo wydaný,
nyní pak od LE01M)1J)A JAKOBI, knze ádu
sw. Augustyna, faráe w Nowé wsi na esko
pel. \V Pr. 1789. 8. wel. str. 492.

2160. Žiwot P. Ježíše pro dílky wydaný

od J. LETTINGEKA katechety školy norm.
W Holomauci 1790 (1791 Cat. Pele.)

2161. Žiwot Pána našeho J. Kr. a swalych
uedlník jeho od J. MEDLÍXA. 1804. W
Praze. 4.

2162. Žiwot a ei N. J. K. a syna božího

jednorozeného. Ob z písem sw. novozákon-
ních vytažené od kn. JOS. P. WÁCLAWA
DITllYCIIA. wel. 8. W Praze 1809.

2163. Žiwot a uení Krista Ježíše syna

božího a vykupitele našeho ze ty evangeli-

stv etc. složené, 1813. W Lewoi Jos. Mayer

b. r. 8.

2164. a) Federsena život Pána Ježíše pro

dítky, peložil JAN HÝBL. 1820. 8.

b) Dva drazí ostatkové našeho nejsw. vy-
kupitele J. Kr. totiž: Psaní od Pána a Spasi-

tele našeho (to jediné, které psal); popsáni a

vyobrazení sv. oblieje jeho. Peložením elc.

W Praze 1828?

tí) Žiwoiy stcatých.

2165. Krátký veylah života a smrti blaho-

slaveného služebníka božího Bouavenlury de

Potentia etc. W Praze u Žof. J. Klauserové

1776. 8. A-C 2.

2166. Život sv. Jana Nepomuckého, když

r. 1779 památka óOroní jeho za svatého vy-
hlášeni se slavila. W Praze u J. K. Ilraby. 8.

1779, sir. 64. Sem náleží: JANA J. RULÍKA
krátký weypis první 50leté památky, která se

po vyhlášení sval. Jana z Nep, za swalého

w chrám hlavním sv, Wíla na hrad Praž, na

spusob milostivého léta slawila dne 16, Máje

1779, W Praze u J. Norb. Fickýho. 8. 1779.

2167. Weypis života blahoslaveného Wy-
znavae Wavincc z Brundusu . Kapucínského.

W Praze ii J. Tom. Hócheiibergera. 8, bez roku,

listu 8, (1784?)
2168. Žiwot Swatých na každý den cHého

roku 8 pidanými cwieními a modlitbami. 8.

W Brn 1785. též w Brn 1824. dwa díly.

2169. Pkné vypsání žiwota dobrého a roz-

šalfného sedláka VVendelína. Kniha k leni pro

sedlský lid. ^^' Praze v Elsenvangerské Inipr.

1792. 8.

2170. Krátký života popis Bl. Leonarda a

Portu Mauricio od ONUR. MORÁWKA,
1796,

2171. Krátký weytah k popsáni žiwota BlahosI,

Bernarda z Olfidy. 1796.

2172. Wypsání život sw. Patron eských

od Šiffnera, peložil J. RULÍK. 4 díly. W
Praze. 8. 1801-2.

2173. Život Marie Panny matky Pána našeho

J. Kr. s vysvtlujícím popisováním mnohých
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lidu neznámých ale polebných wcí, a s mra-

Mnini nauením od WACLAWA STAClIA
etc. 1801. Rukopis w 4.

2174. JAHNA ENGELB. žiwot swalých

Jmen- a wlasti Patronu. W obložce a s ryt.

u Gastla (VV Brn). Nkteré bez rytiny.

2175. A. M. LIGOUIIY Nawštíwení Panny

Marie 1812.

2176. Žiwot sw. Alžbty dcery krále Uher-

ske'bo Ondeje II. knžny Durynské a Hesské,

peložený od jedné sestry z ádu jejího. 8.

W Praze 1817. (od klášterní panny MARIE
ANTONIE.)

2177. Žiwot sw. Ottilie. 8. W Praze 1818.

od ŠIFFNERA, faráe u swatého ducha.

2178. FRANTIŠKA WEWERKY Wy-
obrazení a dkladné žiwota popsáni sw. Wác-
lawa. 1818. 8. str. iG,

2179. Žiwota popsání swatého Jana Nepo-

muckého. 8. W Praze 1819.

2180. Wyobrazení a krátké žiwota wypsání

oslawených služebník a pátel božích, 1-7.

roní bh s 72 wyobrazeními od TOM.
KUBELKY pel. 8. W Praze 1819.

2181. Žiwot sw. Františka Xawerského apo-

štola Indického pel. W Jiín, Jan Kastránek.

1827.

2182. Žiwot Jež. Nazaretského. 8. W Jind.

Hr. u Landfr.

2183. J. M. KRÁL. Wypsání žiwota swa-

lých dwau bratí, biskupu a Apoštolu Crhy a

Strachoty. W Hr. Kr. u Posp. 1825. 8.

str. 72.

2184. Hlawní doby z žiwota Jana Nepomuc-

kého k slawnosti po 100 letech slawené pa-

mátky jeho za swatého Myhlášení, pedstawené

za pobožnost w dewateru wyobrazení, popsání,

rozjímání, w modlitbách a zpwích od W. F.

Weleby, zeštné od FR. B. TOMSY. 18. str.

81. W Praze u Pospíš. 1829.

2185. Žiwotopis sw. Jana Nep. zpowdníka
králowny Johanny, když r. 1829 stoletá památka

jeho w poet swatých wnešení se slawila.

S pipojením služeb božích a modliteb wbcc
wydáwá JAN N. ZIMMERMANN, knz rádu

Kíž. etc. W Praze u Posp. 1829, 12. str.

132. — Táž knížka s rozmnoženým wypsáním

slawnosti držené. W Praze pod titulem : Památka

stoleté slawnosti atd. 1830. 12. str. 180.

2186. Žiwot sw. panny Terezie, s |>ipojenau

krátkau historií ádu božích Karmelilánek w
echách, od JOS. ERNÉHO. W Praze 1830.

u Josefy Fetterlowé. 8. str. 163.

2187. Žiwot sw, Františka Xawerského,

apoštola Indického, pel. (od J(),S. ERNÉHO)
a nábožným clitelíím jelto wnowaný. 8, W
Jiín u Kastránka 1827.

2188. Werné popsání žiwota a smrti sw.

Wáclawa, niuodlnika božího a patrona eského.

Dle 14 obrázku této knížce pipojených a vy-
svvtlených, pi nichž wždy kratiká modlitba

jest. (od T. KUBELKY.) 12. str. 48. W
Praze are. lis. 1831.

2189. Žiwotopis blahoslawené Marie Elekty

od Ježíše, od Hermanna Dichtla , spiriluala u

sw. Jií. Peložil J. W. SOMMER. W Praze

1839. u W. Špinky. 12. str. 54.

2190. Utrpení a smrt nkterých sw. muedl-
níkw prwuich tí století wku kesanského,
od SIM. B. WRÁNY. (Náklad, dd. swatoj.

. XII.) W Praze 1840. are. tisk. mal 8.

str. 102.

2191. Popsání žiwota pti blahoslawenýcb

:

Alfonsa Marie z Ligury, Františka Girolama,

Josefa od Kíže, Pacifika Lanseverinského, Panny
Veroniky Ginliani dne 26, máje 1839 od Jeho

Sw. Pap. ehoe XVI. za swaté prohlášených.

S krátkým popsáním jednání pi prohlášení za

blahoslawené a swaté, jakož i obyejných sla-

wných pi tom obadu. W Praze 1840. 8.

str. 111. S podobiznami tch swatých.

2192. Žiwot a pocta nejblahoslaw. Panny

Marie, nejsw. rodiky boží, dle Silberla peložil

a wzdlal WÁC. M. PŠINA, kanowník efc.

W Praze u Posp. 1841. 12. str. 62.

2193. Žiwot nejswt. Panny Marie, od Jos.

Wotýpky, W Praze 1843. u Anny Špinkowé.

2194. O žiwot, zázracích, ostatcích a uctní

sw. Liguriáše, muedlníka a paustewníka, patrona

msta Polny. Sepsal FR. POIMON. VV Praze

1843 u J. Posp. Nákladem A. Pittnera w Poln,

str. 36. w 12.

2195. Žiwot panenské matky boží Marie, dle

Silberta wzdlal JOACH. JINDRA. W Praze

1843.

2196. Popsání žiwota a skutku swatých a

swtic božích dle M. Sinzla od JOS. M. VO-
HOELÉHO. 1844. W Praze u J. Pospíš.

Swaz. 2.

2197. Žiwot sw. Vincenzia de Paul, sepsaný

od W. ŠTULCE, etc. \V Praze 1844. sir.

338. w 12. [Kat. bibl. pro weškeren národ

esko-slowanský, wydáwána s milost iwau wúlí a

schwálením nejd. knížete Arcib. Praž. od nko-
lika knží katolických, .]

2198. Legendy aneb obrazy žiwotíi, skutk
a utrpení sw. Ilawla a sw. Klimcnla, Ze staro-

eských, nm. a franc. pramenil wážil a se-

psal P. FR. JOS, DOBICER W Praze 1845.

8. sir. 32. u Karla Vetterla.

2199. Žiwotopis swat. Prokopa, od J.

ZIMMERMANNA, lokalisty w Stodlkách,

W Praze 1845. are. tisk.
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2200. rts. JMI/S. str. 453. Petrohradská Icffcnda

o s\v. Wiulnuii. — 1837. 40G. O uniucení s\v.

AVárlawa podlé legendy slowanské, úwalia kritická

od 1'alaiki'ho. — 1R4I. -161. Ziwotowi- sw. Kon-

stantina (yrilla) a iMotkodia. ze starých Icjrend,

od >V. Hanky. — ISlá. 452. Žiwot s\v. Crhy n

Slrachoty (z ra.ssionalu zdlil Dobicer.)

p) Wzdélawaledlné a náboiné.

2201. Liidwika Muraloria o prawé kcsfan-

ské pobožnosti. Z Wlaštiny. W Praze w prawi-

delní knholiskarné 1778. 8.

2202. Wzýwáni spasitedlii umírajícího o se

k šfaslno wnosli piholowujíciho, od jednoho

z T. J. knze k prospcliu iiniirajících sepsané.

W Praze u Fr. A. Iloclienberjrera 1779.

2203. Škola Krislowa aneb nábožné pc-

myšlowání a nasledowání J. Kr. elc. 1 780.

12. bez místa str. 444. mimo \\ archu, s

obrázkem od JANA AINIBROZIHÓ.
2204. JAXA KXOHLOCIIA Požehnaná

mez,i ženami panna, totiž Hlatka ncjsMetjší

Maria Panna >všech panen istota. W Praze u

Jana Emlera 17S1. 4.

2205. Škola Jobowa, sepsal a wydal JOB
ZME^SKAL etc. W Prešpurku 1781. 8. u

Packa.

2206. Upiimné rozsnzowání sebe samého z

nm. Laratlcra peložil J. B. ELSNER. W
Berlin 1783.

2207. Spráwce duchowní pro ty, kteí o

swé spasení piln se starají, z jaz. nm. na

morawský uwedený w Brn u .los. F. Neu-

mana 17'83. Od AUBRAWSKÉHO alumna

w semin. Brnnské.

2208. Timolheus, z nminy Niemayera

1783.

2209. Amadea Kreuzberrja pobožné premyslo-

wání na každý den celého roku etc. z nm.
piel. od BALTAZARA POXGRÁCE. W
Prcšp. 1783. 8. u Fr. Packa sir. 1100. mimo

3 rejst.

2210. Taužebná wolání k hospodinu \v spro-

stém rozjímáni 7 žalm kajících od P. FRANT.
H.\ ANU8S (Hannsa) Wysokomeytského. 12.

W Praze 1783. str. 70. u Ant. Hladkého.

2211. Rozmlauwání duše s bohem 1784.

2212. Urownání nesrovnalého žiwola s žiwo-

lem sprawcdliwým podlé obrazu samého Krista

J. od !SEB. WOTTAWY ádu sw. Františka.

W Praze u Fr. .Icábka. 8. 1784.
2213. Zlatý dar Nowého roku i. j. výborné

ástky z nkterých uiitclíi církwi božích shro-

máždné. W Praze u RosenmuUcrowých ddic.
12. 1785.

2214. Zollikofera eí, modlitby a cwíení
se w nábožnosti, pel. od BAUTOLOMEI-
DEffjA w Bk]». Též od J. STRAKV, dwa

díly 1785. Peložena pcmýšlowání ZoUikofe-

rowa wydati chtl SAM. A.MBROZIUS, ale

ncwydal. (W Tab. Poe. III. 74.)

2213. Úzká cesta do nebe, popsání Inužící

duši pedstawená od FR. KUBIKA, kaplana

Kineckého. 8. W Praze 1785. u Rosenmilller-

ských ddicfi, pedm. str. 47.

221G. Kochání se s Bohem w ranních hodi-

nách na každý den w roku od [(. Sturma.

Pel. OXDÍi. PLACHÝ. 2 dí!y 1790. W
Baiiské Bystící u J. Tumlera lni díl sir. 624.

Ilhý díl sir. 530. 8. Též Klanilzai 1790. Jiné

peložení Matj Narkowic (mladší) ^vydati ob-

mýšlel, ale pro nedostatek pedplatitel nemohl,

(w. Tab. Poe. III 25.)

2217. Náwka (nauka) k štstí a blahoslawen-

stwí podle Krislowa uení od ROTZKO(A).
W Prcšp. 1790.

2218. Duchowní wýborné prawídla t. j.

spasitedlná nauení wšem po spasení swých duší

peujícím. W Brn 1790. 3. Jar. Sylw. Sicdter.

stran 305.

2219. Jlrawokniha pro kesf. wlaslence s

oprawdiwými píbhami a píklady k nauení a

wzdláDÍ sepsaná od M. C. POTHMANNA.
8. W Brn 1791.

2220. Pobožné stráweiií celého dne w obec-

ných prácech, též o stawu a swátosti manžel-

stwa, kterak nábožný kesfan do stawu toho

podlé Boha wstaupiti a w nm se chowati má.

u Fr. Aug. Hochenbergera 1793. 8. III. (špat-

ná dobropísemnost.)

2221. HRDLIKA JAN. Knížka pro ele
kesíanskau. W Prešpurku 1794. 12. (Boek.)

2222. Wšeobecná pobožnost s odpuslkami a

obdarowáním milosliwého léta. W Brn 1795.

w 12.

2223. Mrawná krátká prawidla na každý

den rozdlená t. j. spasitedlné nauení daná

wšem po spas. swých duši peujícím , kterak

jeden každý podlé swého stawu žiw býti má,

aby božské powolání wyplnil, a wného spasení

sob zejskal. 8. VV Brn 1795.

2224. Nauení a cwiení w pobožnosti pro

nábožné zwlášl mladé kesfany obojího po-

hlawí. 1796.

2225. Fructus maturi, t. zralé owoce slowa

božího od GAZDV, dwa díly. W Trnawé

1796. 8.

2226. Odewzdání se docela do wle boží.

(B. DLABA.) 1797.

2227. FORNETA a) Rozdíl filozofické a

božské maudroslí pi wykládání ctnosli. b) Ke-
san w swobod. c) O tanci.

2228. nOIL TABLICE a) J. Aug, Iler-

mesa kniha zpowdní. 1800. b) Cesty boží.

1805. 8.
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2220. Cesia k nebi, pl díla w sobe obsa-

hující a) rozdílné modlitby, b) Príprawu k

'blalioslawené smrti, c) Nábožná prawidla pro

Iiospodáre, rodie, manžele, manželky a mládež.

d) Uení mrawná ze 4 swalých Ewangelisl.

e) Weylah celého kal. kest, cwiení. Wydaná
od KARLA MELCERA, faráe Rabšanského.

W Praze? 1803. 8.

2230. Pobožné pemyšlowání na kížowé
cest od J. RAUTENKRANCE. 1803.

2231. HABEL FRANT. XAV. Uení
múdrosti kesEanskéj. W Trnaw 1803. 8.

2232. Modlitby církewní neb kazatelské k

nedlím, swálkilm, stedám a pátkm. 2 díly.

W Brn F. K. Siedler 1801-6. 8.

2233. Píkladowé neb kesfanské mrawní

uení w píkladech na každý den w roce od

POLLÁŠKA. 8. 1807.

2234. JANA PAWLÍKA a) Clení z listu

Apoštola Pawla a ze Skutk Apoštolských. 1807.

b} Duše hledající Hospodina a weselící se z

poznání ho, aneb nábožné pemyšlowání a modlit-

by ranní pi službách božích , a weerní, w
nichž se i cwií wrná owika, kterak se má
pokání prawé initi a k stolu Pán wrn pi-
staupiti. Rkp.

c) Weee P. zwlášl o welkonoci Rkp.

2235. Rozjímání o muení P. z Seilcra pel.
GALLAS. Rkp.

2236. Weliký pálek anebo nábožné rozjí-

mání o pehokém umuení Pána našeho Jež.

Krista, od F. W. H.

2237. Hbilow, tiché rozjímání w duchu pá-
telm náboženslwí a cilliwosli obtowané, pel.

J. ŠIE8SLER 1808. 8.

2238. Swatý pašijowý týden, aneb pobožná

rozjímání duše kesfanské téhož sw. asu. 8.

W Praze 1809. 1810. Od J. RULÍKA.
2239. Kochání s bohem we weerních hodi-

nách na každý den w roce od mistra .1. Kri-

stiána Fórstera pel. OIVDR PLACHÝ, dwa
díly w Skalici 1810. (Ohlášena byla 1. dubna

1810 ale Plachý drívve wydáni uuiel.)

2240. Knížeka k wzdlawatedlnému ítání,

obzwlášl pro školní mládež péí a nákladem

J. Palkowie. W Prešp. písmem Karla Snížka

1812. 8. sir. 104. Spisowatel jest JI.
PALACKÝ.

2241. Kniha pro chudé emeslníky, eleJ a

lid wenkowský dle franc. paní Marie le Prince

z Bomonlu z nm. pel. od K. TlIÁMA. W
Praze u Bob. Haze 1613. I. díl sir. 261. II.

díl sir. 225. Uí mrawm a náboženslwí w
rozmluwách.

2242. Jana Bunyana Cesta kesíana z msla

zkázy do blahoslawené wnosti. Pel. .JOS.

NEDOMA. 2 díly. W Pr. 1815-6. 8.

2243. Píkladowé aneb kesfanské mrawné
uení w píkladech od POLLÁŠKA, 3 díly

1817.

2244. Swatá kížowá cesta aneb krátká

zpráwa o welmi užiteném duchowním cwiení
sw. kížowé cesty. W Brn 12.

2245. Den sw. neboliž knížka nebeská z

rozliných písem swalých misi snažn sebraná

a složená k útše wšech milých wlastenc od
knze Františkána, eské prowincíe sw. Wác-
lawa wdce a muedlníka. 8. W Slaném s ryt.

1820.

2246. Pád prwního lowka w ráji. Rozjí-

mání kesíana nábožného , mimo zaátky k 4
ewangeliím na as adwentní a k pátému na den

Božího narozeni od JOS. J. KERNERA. W
Hradci Kr. 1822. 8. sir. 63. nákladem J. F.

Pospíšila.

2247. Knížeka o lásce sepsaná od Fr. Leop.

hrabte ze Štolberku, peložená od VVOJT.
KAREŠE. W Praze 1823. písmem a nákla-

dem Josefy Felterlowé z Wildenb. 8.

2248. Wýlewy cit kesfanských aneb pt-
mecilma nábožných rozjímání, zeštné od FR.
AL. ROKOSA. W Praze 1824. 8. u Josefy

Felterlowé z Wildenbrunu. sir. 115.

2249. Poádek a spsob pobožnosti pi wy-
konáwání obchod slawných milosliweho lela

papeže Lwa XII. W Holomauci 1826. w 8.

2250. Naueuí kesfanské mrawopoestnosli

k wšeobecnému wzdlání národu , od Bern.

Galury biskupa Anledonského. Naízením wys.

slawné c. k. wlády zemské. 8. sir. VIII a 184.

W Praze u Veroniky Šolowé, wedením J. H.

Posp. 1826. [Srw. Pautník 1826. IL 104.]

2251. TOM. KUBELKA. a; Wzdlání lo-

wka, jaký býti má, aby mu dle swta i dle

duše blaze bylo. ástka 1. 12. str. 311. ásl

II. str. 342. W Praze are. lisk. 1827.

b) Pobožnost pi Jubileum, ili pi lOOlelé

památce Swalowyhlášení sw. Jana Nep. muedl-

níka Kristowa a patrona eského. 12. (str. 192

s obrázkem.) W Praze are. lisk. 1829.

c) Zpsobné rozwažowáni lowka w dleži-

tých wcech s rozumem se srownáwajících. Pro

wzdlání lowka w letech pirstáwajícího i

w niž mnoho potšitedlných a pouujících prawd

se nachází. 12. str. 320. W Praze are. tisk.

1831.

d) Umuení Pán na 21 rozjímání rozwržené,

w nmž laké kížowá cesta se 14 místy se

obsahuje, s modlitbami msíními. 12. sir. 193.

tamž 1830.

2252. Nábožná cwiení k slawnosli božího

tla pi slawném obchozu aneb processí , též

i jindy pi nawšlwowání nejswtjší swátosli

olláni. Spoádaná od jistého knze ádu sw.

33
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Benedikta z kláštera Hriiimowského. 24. sir.

70. W Proie u Posp. 1828.

2253. Perle pokladn iiuuidrosli obi-lowané

dcei w Kristu do lei panenských ustupující.

Wydaná od Woj. lUiflera. 12. sir. 112. W Praze

u K. Jeáb. 1828.

2254. J. AV. SIMEK. Nábožnost domovní

we zpwich. 12. sir. 148. W Skalici « F.

Skarnicla 1828.

2255. SULEK. Nábožná rozjímání o utr-

pení Kr. W Prešpurku.

2256. W. F. NEUMANN. Slawná sloletá

památka wyblášení za swatého blahoslaveného

Jana Nep. muedlníka Pán a patrona eské

rem. Knížka k modleni a >vzdlání pro kato-

lické kesany, zwlášl pro ctitele tohoto >vy-

woleného božího. Wydané naízením J. K. M. . .

Wáclawa Leop. arcib, Pr, od elc. 8. sir. 167

a 3 ryt. a 3 melodie. W Praze are. lis. 1829.

2257. KASP. WEIMNGER. Ctitel sw.

Jana Nep. k kostelní památce jeho swatowy-

hlášení. od elc. 8. str. 31. W Praze. are. kn.

1829.

2258. Kesanská kniha uení a mraw k

poteb katechet, uitel a pomocník w ne-

dlních školách, jakožto pídawek k zwelebení

toho dležitého ustanowení w o. k. zemích.

Od jednoho knze cirk. w Moraw w nm.
jazyku r. 1818. wydána a ku prospchu mlá-

deže eské a morawské od jednoho triviálního

itele w echách peložena. W Hrad. Kr. u

Posp. 1829. 8. sir. 272. mimo pedmluwu a

obsah.

2259. Slawnosl milostiwého léta, klerauž

sw. otec Pius papež téhož jména osmý brzy

po dosednutí na stolici apoštolskau k ^vyžádáni

pomoci Boží listem apoštolským w Híni dne

18. erwna 1829 prohlásili ráil, w Cechách

slawená w msícich máji a erwnu 1. P. 1830.

W Praze u Josefy Velterlowé. 12. str. 72.

2260. Památka swcení tcti jubilejní sla-

vnosti, císai Karlovi V. w Augspurku na

snmu podané ewang. Konfcssi 1. P. 1530. 25.

erwna. Prací JANA BOIIOTA , zprávce

církwe ewáng. ostatk eských cxulanluw. S.

sir. 32. W Žilaw u Sayferla 1830. IPos.

as. p. k. d. 1832.]

2261. ANT. F. JEÁBEK. Navrženi ná-

boženská všem kesanm, kteí krom církwe

krestansko-kalolické se nacházejí, k pozornému,
ncslrannému a spasilcdlnému rozjímaní podaná,

od cl,. 8. str, 68. W Hrad. u Posp. 1831.

2262. FR. AL. ROKOS. Pastva ducho-
vní pro ovce z pravého ovince Kr. to jest

:

Kesanská cwicní k vyuowáaí venkovského
hfla ve swaléni náboženství, buJ wc vesnicích,
aebo v ihramii Pán. Pudl.- našeho katechisniu

spoádaná od cle. Dva díly. 8. sir. 318 a 344
W Praze are. kn. 1831. [Pos. as. p. k. d.

1832.] — Díl 1. v Praze u J. Spurného 1843.

2263. Panna Orleanská dle G. Gorresa od
JOS. ZIM.MERMANNA. Nákl. dd. svaloj.

. III. mal. 8. str. 90. W Praze are. kn.

1836. [Nm. die Jungfrau v. Orleans. Regens-
burg 1834]

2264. Sto otcovských nauení. Amulet pro
cestující emeslnické tovaryše. Wydaná od
JANA KR. NOSKA, (dle nm.) 8. str. 40.

W Jiín u J. Kaslranka. 1836.

2265. Katolická missionární knížka, nebo
uvedení ku kest, životu. Od shromáždní nej-

svljšího vykupitele. 1837. Tetí vydání u

W. Špinky.

2266. Pane zsta s námi, nebo se pi-
pozdívá, dle J. Bluma, pel. J. MARCHAL,
knz. [Nákl. dd. sv. Jan.] vel. 12. I. díl. sir.

376. a obsah. W Praze u W. Špinky 1839.
II. díl. 1840. str. 393 a obsah. III. 1844.
Útcha kesana ve vysokém stáí.

2267. Rodina Bohovrných z Dolan, aneb :

Obraz kesanského obcováni v pedivných
pipadnostech a strastech života. W Praze 1837.
are. kn. [nákl. dd. Swatoj. . V.] 8. str. 458,
a rejst.

2268. JOS. ANT. SWOBODA. Pobožnost

pi slaveni prvodu neb processi na den Bož.

Tla; s pipojeným vysvtlením pvodu a

spasitedlných obyej pi této starožitné sla-

vnosti. 16. str, 60. W Praze v Somerowské
kn. 1834.

2269. (Tallaya) Pobožnost pi slavné pro-
cessi na den Božího Tla, [cens. 1837.]

2270. Swatodenní poádek a pravidla života

nábožného katolíka, aneb základové pravé po-
božnosti. Z nm. p. Dr. Sch-a pel. FR.
DOBROMIL KAMARÝT. [Nákl. dd. sv.

Jan. . VI.] 8. str. 33. W Praze are. kn.

1838. Po druhé 1839. u W. Špinky. 12.

str. 33.

2271. Stálá památka pro dti, které vel.

svátost oilárni po prvé pijali. Po jednom
kat. faráovi z nm. peložená. W Trnav
1839. u Jana Jelínka. 12. str. 28.

2272. Žiwot kesanské dveky. Pkná
povídka, jak nábožná dveka považuje a cti

hoké utrpení P. Ježíše. W Praze 1840. are.

kn. Nákladem svaloj. dd. c. XI. 8. sir. 26.

2273. Smrt a vnost Ve svtle evange-
lium, od DAN. MARTINYHO. 1844. (Na

Slovensku.)

2274. Filotca i Bohomila , aneb navedení

k životu náboženskému od Fr. Salezského,

pel. z franc. W. V. ZL\K. W Znojm u
FournÍL-ra. 1843.
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2275. Rukowl chrámowých pobožností od

J. R. MACANA. II. wyd. 1843. W Praze u

A. Špinkowé.

2276. Pastýská domácí kniha od J. A.

DUXDHA. W Praze u Posp. 1843.

p) Modlici knihy.

2277. Zlatá bán t. j. nábožné modlitby a

písn, které jak Gwerci a Štelái, tak i Hawíi
anobrž i jíní bohabojní kesCané . . s prosp-

chem užiwatí mohau, jednak w now složené,

jednak z nm. petlumoené a na swtlo wy-
dané od MART. LAUKA. 12. W Prešpurku

1776. u F. A. Packa.

2278. Zbra duchowaí a poklad wný.
Pokojík každému wrnému kestanu a pobož-

nému welice jistý a bezpený, L. P. 1777.

Rkp. weej. bibl. XVII. H. 9. Modlitby s wer-

šíky zde onde.

2279. Cesta kížowá neb Krátká spráwa o

welmí užiteném ducbowním cwiení, Cesta kíže

nazwaném. W Brn u dd. Swobodských 1778.

(Boek.)

2280. Krátký spfisob pobožnosti pi prwní

501eté památce za sw. wyhlášení Jana z Nepom.

1779. u Fr. Hóchenbergra. 8.

2281. Marie rozkoše zahrada. W Brn
1779. w 12.

1282. JANA KROBA wšeobecná knížka

na ti díly rozdlená, katolické modlitby, uení,

písn w sob obsahující. W Praze u Rosen-

miillerowých ddic 1780. 12.

2283. K. G. Seibta kniha katolická, obsa-

hující w sob nauení a modlitby, pel. FR.
TOMSA. W Praze 1780. 8.

2284. Swatý denní poádek kesfana kat. na

poruení kardinála Noaília k užitku jeho owi-
éek do tisku wydaný, nyní pak od aUimn
domu knžského w Brn (Hancze, Pernsteinera,

Daubrawského a Kwapila) z jaz. nm. pel.

Wydání II. we Widni u J. Tom. uroz. z Trat-

ner 1782. 8. W Brn 1790. Též knihy troje

wydání a sice 3500 wýtisk jest mezi lidem.

(w. Dobrow. Lit. Magaz. II. 145.)

2285. Krátké cwiení se w pobožnosti k

sw. Janu Nepom. 12. W Brn. Po druhé 1782.

tamž.

2286. Wýborné modliby, které od jeho

Swatosti Papežské Pia VI. wyložené a na jeho

poruení we wšech jeho zemích rozdané byly;

2 wlaské ei na nmecko, a nyní z lásky k

wlastencm na esko peložené, u Jana Samma.

8. W Praze 1783. sir. 86. též 1785.

2287. JANA GLOSIUSA Kresfan wždycky

se modlící. 12. W Prešpurku 1783.

2298. Wyuujíci a modlící knih pro mlá-

dež od Karla Jind. Seibta. 8. W Praže 1784.
u Fr. Neureutra. Pel. FR. TOMSA.

2289. Kesfansko-kalolické uení a modliteb

knížka k wšeobecnému užitku obzwlášlnc po-
tebných. W Praze u F. Je. 1785. 8.

2290. Kesfanské modlitby a písn pro po-
cestné (od PAW. TESLÁKA.) Nákladem
Štp. Boboka etc. W Prešpurku 1786. 12.
Pi nich jest 14 pwoduích, 5 pel. pisní mezi
lepší náležejících. Též od Sam. Ceranského
6 písní.

2291. Modlitební kniha Cis. Josefa II. pel.
od MAXIMIL. ŠTWÁNA. W Praze 1787.
8. str. 29.

2292. HRDLIKA JAN. Modlitby kestan-
ské pro mládež školskau a zwlášt Pešfanského
a Likesského kraje. W Prešp. 1788. 12.

2293. Modlitby pro dílky, skrze než s Bohem
w každodenních píhodách lib a užiten roz-
mlauwati mohau, od ALŠE PAÍZKA. W
Klatowech u Jos. Hiršpergra. 8. 1789.

2294. Horliwý kesfan w duchu a prawd,
aneb knížka, která wšecky potebné modlitby

w sob obsahuje. W Pr. 1791. (u Neureutra,

knhkupce) též 1799. 8.

2295. Duchu plná knížka modlitební obsa-

hující w sob eskau mší, jakož i modlitby

ranní etc. 1792. W Brn. 12.

2296. Bh jest nejistší láska z nm. P. z

Eckardtshamen peložil TOMSA. W Praze.

12. a 8. 1793, 1813, 1816, 1818. W Hradci

1821. 8. u Neureutra 1826. (wlastn 1825.)

Jiné pel. od K. THAMA, opt jiné? w Kutné

Hoe 1793. 16.

2297. Modlitby welmi wýborné a nábožné

w Píbrami 1796. 8.

2298. BLAŽEK MICHAL, a) Jiíka Síxaiho

kesfanska nauení a modlitby, z uherského pel,

skrze etc. W Brn u J. S. Siedlera 1796. 8.

ti díly.

b) Duchowní libé wfin kadní neb runí

knížka modliteb swatých. Pidány nkteré ná-

božné písn. W Brn 1809,

c') Píprawka pro dílky . . . k sw, weei
Pán, Pidány jsau modlitbiky, W Litomyšli

Turecek. 12. b. r.

2299. Zápal lásky duší wywolených neb

modlitby kratiké k prawému užíwání jak ráno

tak i weer. W Praze a Píbrami. 1798. 8.

W Hradci Kr, 12. W Praze u Fetterle z Wil-
denb. 1817. 12, (rozmnožené.) W Jind. Hr,

u Lanfr. 1827, 1831, 1834. W áslawi 1826
(petisk.) W Praze Somrowské kniht. b. r.

Z. 1. B. aneb modlitby k prawému užíwání

ráno í weer. w 12. W Litomyšli. 12. r, 1829.

1833. W Praze u Spurného 1834.

33*
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2300. Wranrnú poI)0/.tu»si k nojswt. swú-

tosli olláni. W Pi;i/.o n riilnanii. 8. 1708.

2301. Denní niodlilhy pro Sihowance c. k.

Akademie. 8. Tu samau kni^ku zeštil UAXIKL
KOHDELI. 12. W Praze u Fr. Jeábka 1825.

T«'/. w Praze w Somrowské lisk. 1825.

2302. Modlitby pro wojáka od MICII.

IXSTITORISA. sir. 16. w 12. (bez inista

a roku.)

2303. Horlivé a nábožné modlitby kest,

od WEGHA. 1799.

2304. Nábožné rozwažowání nejobzwlášt-

njšicb tajenistwi Mtleného slowa N. Sp. J.

Kr., kteréž >v jistých kaplích neb zastaveních

se koníiji , jenž pi zázraném obrazu rodiky

B. we Wambcicich (Albendorf) w hrnbstwí

Klackem podlé swých originálu k tomu zíze-

ných se nalézají. W Glaczku vytištno u Fr.

Pompejusa 1799. 8. sir. 1 19. (Pidáno) : Písn

paulnické nawštvowání kaplí u Milostného

obrazu Ma. P. >ve Wambeicích etc. 18 list,

(kaple ty založeny od Dan. Pascasia z Oster-

berku.)

2305. ChleT) duše kest. t. j. Modlitby wšech-

ném k žiwotu vnému prospšné, ku kterým

pidané jsau rozliné velmi spas. nauení. 18.

W Prešpurku 1799.

230G. Upíná knížka ke lení, k modleni, a

k zpívání pro kal. kesfany na 2 díly rozd-
lená. Od jednoho knze ádu Pctryiiskcho na

svtlo vydaná. 8. W Brn 1802.

2307. Modlitby pro kesfany kat. od Ftt.

TOMSV. 8. 1803.

2308. Pokrm duše, aneb cviení se v po-

božnosti pro kat. kest. pel. J. KAUTE\-
KKAXC. WPraze 1803, 1807,1812,1816,
1818.

2309. Nebeská smlauva s Bohem a kcsCan-

skau duší potvrzená skrze rozliné pkné
modlitby a litanie všem jak svobodným pan-

mim. tak jedné každé ženské osob k obzvlá-

štnímu dncliovníinu užitku, a k vné ozdob
spasení duši našich slaužíci, w Brn 1803. 8.

2310. Pro dobré katolické kesfany modlící

kniha, od J. RULÍKA. WPraze 1804. 8.

2311. Libý pokrm duše v pravém slovu

božím. Na Horách Kutnách 1804. 12.

2312. Kniha k tení a modl. pro vojáky.

We Wid. 1800. 12.

2213. .lAXA WEGIIA horlivé a nábížni
modlitby kestans. podle pravidla nejpinijšiho
slowa božího a uení církví k. ewaiig. roz-
dlené na 4 díly. W Praze u Boh. Iláze

1807. 8.

2314. Cviení pobožnosti k vykonání krí-
fovié cesty. K užitku svýth farniku složené
od faráe vesnitk. W Brn 1808. 8.

2315. Wzývání Boha a svatých jeho od
Hermana sepsáno v nm. Peložil ALEŠ
l»AÍZEK. W Praze 1810.

2316. Hora Kalvárská krví Krista skro-

pená, aneb modlitby pi mši svaté. S rozjí-

máním umuení P. a Spasitele našeho J. K.

pknými figurami ozdobená. Pidané jsau modlitby

ped a po spovdi
,
ped a po pijímáni etc.

W Brn w 18.

2317. Jaisa kniha k tení o k modlení pro
malé dítky. W Brn 1811. 12. Též od

RAUTENKRAXCE. 12. W Praze 1811 a

1816. 1831. (u Háze.)

2318. Modlitby pro mladé lidi podle Mich.

Kaj. Hermana od RAUTEXKRAXCE. 12.

WPraze 1812, 1816, 1819, 1828. (u Háze.)

2319. Nebeský prsten zlatý, zasnaubený

kesfanské duši, vysazenými drahými kamínky,

totiž : rozlinými výbornými modlitbami a lita-

niemi , též 1 5. modlitbami sv. Brigidy o umu-
eni Pána našeho .lež. Kr. (pro ženské) z nova
vytlaený. 4. W Budíne. 1812.

2320. Jádro Kesfanské pobožnosti od ALŠE
PAÍZKA. W Praze 1812. 1818.

2321. L. ZIEGLERA a) Církevní pobož-

nost na kížové dny 1812. 1815. 1816.

bj Církevní pobožnost na slavnosl božího tla

1817. 12. str. 66. W Pr. u Fetterle z Wild.

f) Kížová cesta, aneb pobožné rozjímání etc.

po tetí w Praze 1818. 12.

2322. Katolická modlitební knížka v nm.
jaz, ze 4 dil vyhotovené vzdlávíjjíci knihy

pro celý rok, od Deresera. Peložil F. XEDÉLE.
W Brn 1814. 12. (jedna z nejlepších.)

2323. Dobré sím v dobrau zemi, dle Jil-

jího Jaisa pel. .J. RAUTEXKRAXC. W Praze.

8. 1813, 1815, 1818, 1831, 1837. W Jind.

Hrad. uLandír. 1831, 1833. Pod titulem Jiljiho

Jaisa. Dobré sím w dobrau zemi. Kniha ut-
šená k dom. a ve. pobožnosti nyní s 0|tra-

vau a zmnami a rozmnožené po 3tí znovu
vydáno, n Posp. W Hradci Král. 1846. 8. od

Ant. Stninsl;é/in.

2324. Pobožnost na den veyroní slavnosti

božího tla, která se vykonává u lyr ollá
pi vystavené nejs. svátosti oltání od JAXA
KIlAlJfcíKKIlO. 1814. 8. W Mladé Boleslavi

listu 6.

2325. Nová runí knížka, obsahující v soli

modlitby pro evang. kesfany od J. KKE.I-
CÍJIO. W Praze 1816. 8.

2326. Zlatý nebe kli duše kesf. boha

vrn a dokonale milující. W Král, Hradci

1817. 8. (cf. VI, 1233 a,)

2327. Modlitby nábožné we všelikých po-

tebách ducliovnicli i tlesných. l'i i diuhcm
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wydání LeŠkowých zpévvft od J. KRKJÍIIO.
W Praze 1818. 8.

2328. Nowá každodenní obci Bohu. W Král.

Hradci. 8. 18Í8. 1819. VV Hoe Kulné bez

roku.

2329. Jahna Engelb. Nowá pobožnost školní

obsahující modlitby a písné etc. Pei. TOM,
FIIYAJ. 1818. W Brn. 8.

2330. Štpná zahrádka etc. W Písku. 8.

1818. W Praze u Spurn. 1834. W Jind.

Hr. H Landfr. b. r. Welká štpná zahrada-, pak

Malá štpná zahrada.

2331. J. JAWORNICKÉIIO a) Hora

Kalwaria 1818. b) Hora Sión, aneb kat.

Modlitby w cas weyroní pro lid mstský 1823.

12. (cf. VI. 1233. e.) c) Matauše Raitra kat.

modlitby k rozšíf-ení praweho kesfanstwí etc.

s 5 obrázky, pel. 1823. 12.

2332. Wyzdwížení ducha k Bohu. W Pr. a

Písku. 12. 1819.

2333. Chlebowé poswátní. Knížka modlící

od jedné' klášterní panny ádu sw. Alžbty
(MARIE ANTONIE.) W Praze 1820. 12.

stran 136. u Fetterle z Wildenbrunu. II. roz-

množené wyd. 1826. tamž. 12. str. 232.

2334. Jana Salatnaye modlitby kesanské
z ástky pekládané, z fcáslky pak skládané.

W Jindichowé Hradci u Jos. Landfrasa 1820.
12. dwa díly.

2335. Wýbor modliteb odFR. WEWERKY.
W Praze 1820.

2336. Zahrada Pán aneb pežalostná cesta

spasitele našeho J. Kr. na horu Kalwarii. W
Písku 1820. 18.

2337. Katolické modlitby pro oswícené ke-
sfany od TOM. KUBELKY. W Praze. 8. 1821.

2338. Žáek má zalíbení w Bohu a w mo-
dlení, aneb modlitby pro dílky, kteréž sna-

dníce porozumti mohau. 1821. 18.

3339. ANT. STRÁNSKÉHO a) Kesfan

w duchu církwe swaté se modlící od Alex.

knížete z Hohenlohe. Pel. W Hradci Král. 1822.

18. 6) Modlící knížka pro emeslnické towaryše,

zwlášt když do swla jdau. 1824. 8. c) Mo-
dlící knížky pro wojáky. Peložené a rozmno-
žené. W Hradci Králowé 1824. </} Dobré sím
yy dobrau zemi. Kniha utšená k domácí a

weejné pobožnosti pro dobromyslné katolické

kesíany, sepsaná od P. G. Jaisa, po tetí

(sedmé) znowu wydaná od Ant. Stránského

estného kanowníka etc. W Hrad, Kr. u Posp.

1846.

2340. Obt božské chwály w rozliných

modlitbách, žalmích, litaniích etc. W Praze 1823.

u Sommra,

2341. Zlatý nebeský klí polowiní, obsa-

hující pobožné modlitby kesfnnského kat. ná-

boženslwí. W Jind. Hrad. 1822. 8. 1826.
1827. 1831. 1833. 1834.

2342. Katolická ro/.jimání a modlitby pro

ženské. Zcela dle poteby pohlawí jejich zí-
zené od AL. PAÍZKA. 8. W Pr. 1822.

2343. Bh auloišt mé a pomoc má. Kato-
lická modlitební kniha pro wšecky stavvy od

JANA HÝBLA pel. 12. 1822.

2344. Modlitby peložené od FR. POL-
LÁŠKA.

2345. Marie, rozkoše zahrádka etc. 12.

VV Brn.

234G. a) Weliký klí nebe otwirajíci. W Brn.
8. b) Malý nebe klí pro ženskau, tamž 8.

c) Nowý nebe klí. W Hradci Králowé. 8.

(c. VI. 1233 a.)

2347. Krátká modlitebná knížka pro kat.

kesana. 8. W Brn.
2348. Horliwé modlitby upímného wzdy-

chání k pepodiwné prozetedlnosti božské. 8.

W Hradci Král.

2349. Horliwý katolický kesCan w obto-
wání swých modliteb k Bohu. 12. W Praze

a Písku.

2350. Kesfan. katolická knížka, w kteréž

se nacházejí modlitby ranní etc. též obecné

písn pi mši etc. 12. W Brn.
2351. a) Zahrada štpná, aneb wraucné kalol.

modlitby na šestnácte dílíi rozwrženc. W kte-

rýchžto se pedn wynacházejí mimo obyejné

mešní modlitby, také modlitby, které duchowní

pi obti mše sw. u oltáe lat. te, w eštinu

uwedené, též modlitby k sw. spowdí, k pi-

jímání a ped kázáním. W Prešpurku. 12. 1820.

W Jindichowé Hradci 1822. 8. Pro ženskau,

w Brn. b) Weliká štpná zahrada kesfana

katolického tamž.

2352. Runí knížka ke mši swat. s pipoje-

nými ranními modlitbami, k spOAvdi
,
ped i

po pijímání, jakož i také s weerními modlit-

bami. 8. W Brn.

2353. Knížka estní, klerau každý pobožný

kesfan, který k milostiwému obrazu de Cell

Marie putowati míní, potebowati muže. Pi tom

modlitby etc. W Brn 12.

2354. Pobožnost k uctní wší lásky nej-

hodnjšího srdce P. J. 12. W Hradci Jind. u

Landfr. 1826, 1828, 1831. W áslawi 1827.

—

W Litomyšli u Turecka 1828. Peložil Hýbl.—

W Praze u Somra (Landau) 1830. 1832. —
W Písku u Fetterle. 1832. Modlitby kat. k

utšení P. naš. J. K. a blah. Marie panny z

pob. knih sebrané," Pak pod titulem: Pobož-

nost k uctní nejswtjších srdcí Pána Ježíše

a Panny Marie. Odpustky obdaená pro boha-

bojné kesfany k wyprošení milosti híšníkQm.

Opr;iwi'iu' dle ninoliýcli zlwrzených knih roz-
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množené wydnní s pridnwkcm žiwotopisu sw.

Aloysa. Od Frunt. ernohorského, knze círke-

wuiho. W HraiKi Král. 1845. Tisk J. II.

Pospíšila, sir. 229. w 8.

2355. Kniha modlilebnl od MATJE
ŠULEKA. Kkp. (w. Tab. Poe. IV. 47.)

2356. Libé wn kadni (duchowni) oneb

runi knížka modliteb sw alých obsahující w sob
každodenní, i k jiným íasiim elc. Pidané jsau

nkteré nábožné písn k poteb kesfan Hel-

>vetského wyznání. ^^' Brn. 18.

2357. Spasiledlný aumysl s krátkým rozjí-

máním umuení p. a spasitele našeho J. K. pi

slyšení mše sw. 12. W Litomyšli.

2358. Welmi pkný zpíisob, kterak ducho-

vnímu pi obti mše sw. posluhowati má, pro

zwyk a snadné naueni neštudyrující mládežg

pedstavený. 12. W Brn. (cf. num. 1191.)

2359. Swaté smrtedlné nedle týhoden, to

jest dmyslné pozdwižení mysle a nábožné

modlitby na každý den pašijowého týhodne

skrz celý pst etc. 8. W Brn.

2360. Duchowní zápalní obt ped oltáem

Pána nebe i zem, to jest; Obzwláštní pobož-

nost na swaté 8 dni božího tla k nejswt.

swátosli oltáni. Spolu s ctwerma ewangeliami,

modlitbami a požehnání od slowa k slowu,

jaké oné pi procestwí od knžu se ikaji a

modleji elc. W Brn.

2361. Prawé poznaní boha, neb troje ho-

dinky o dokonalostech božských k wzdláni

domácí pobožnosti wydané od kn. F. P.

(POLLÁŠKA ?) W Holomauci.

23C2. Ote náš w desateru modliteb pro

dílky, od \V. A. HXOJKA. W Praze w Šollo-

a Landniiské knililiskárn. 8. 1824.

2303. Modlitby pi processi na slawnost

Božího Tla. W Praze 1824.

2364. Obt lásky, to jest Modlitby pro nej-

aulUjši katol. mládež. W Praze 1825. W Somm-
rowské tiskárn.

2365. PALOMUIM ONDEJ. Nowý
modlitební poklad k službám chrámowým wše-
dnim, nedlním a swátcním. W Pešti u Tom.
Trattiiera 1823. 8.

2306. Dobrota boží, má útcha a má dft-

wra. Knížka nábožná pro nábožné kesfany.
W tešlinu uwedená od KARLA HORSKÝIIO.
8. \V Litomyšli u J. Turecka. 1823. Opt
1830 tamž.

2367. Mj obchod s bohem. Kniha modli-
tební . . . Nowé wydání. 12. W Jind. Hradci
u Landír. 1824. 1827. 1830. 1832. 1834.
8 rytinau.

2308. Nábožná památka zesnulých w Pánu.
Spolu : Cesta k šíoslné smrti. Potšné modlitby
a sj)asitelná rozjímání pro katol. kesfany.

Wzdlal ANT. ARNOŠT EHÁK etc. W
Praze o w Litomicích tisk a sklad K. W.
Medaua 1846. 12. str. XVIII a 346. Obsah
s pknými obrázky.

2369. Rozmlauwání s bohem aneb modlitby

keslansky katolické. Prací J. M. KRÁLE.
8. str. 192. W Praze a Hr. Kr. 1826. Pak
rozmnožené wydání. 8. str. 253. a ryt. tamža

1836. [Pos. as. p. k. d. 1836.]

2370. Maria matka bozi a nebes králowna,

matka milosti plná. Modlitební kniha pro wy-
cwicené ženy a panny we wšelijakých potebách
žiwota. Wydaná podlé Renáta Miinstera od

JANA JAWORMCKÉIIO. 12. W Praze u

syn. B. Iláze 1826. 1832.

2371. Bolestná kižowá cesta P. našeho Jež.

Krista od B. Oppelta, w eštinu uwedená od

A. L. BIŠICKÉHO. 12. W Praze u Somra
1826. — W áslawi 1827. w 12.

2372. J. WESELÝ. Modlící knížka. Bh
má jediná nadje a mé jediné autocišt, pro

odrostlau oswicenau kat. mládež i pro dosplé

kat. kesfany. 16. We Wídni u Haikuia s 2
ryt. 1826.

2373. Nábožný kesfan, modlící se dle ducha

kat. církwe dle Alex. Hohenlohe z nm. od

JANA STEBESKÉHO. 8. W Jind. Hr. u

Landfr. 1827. 1832.

2374. Krátké modlitby w cas ranní, wecerní,

pi mši sw. a nkteré jiné. 16. W Litomyšli

u Turecka 1827.

2375. Katolické modlitby od AL. PAÍZKA.
Dle šestého nm. wydání peložené od JANA
HÝBLA. 12. str. 192. W Praze 1827.

2376. Modlitby pro dítky od AL. PAÍZKA.
W Praze 1833.

2377. Pautník Mariánský. 8. W Jind. Hr.

1827.

2378. Kesíanka dwující se w Boha, to

jest: Modlitby katolické pro nábožné pohlawí

ženské od MAJD. D. RETIKOVVÉ. 12. 8l.

240 a ryt. W Hr. KráL u Posp. 1827. Po

druhé opraw. a rozmnož. 1840. tamž. 12.

str. 216.

2379. J. T. DEVVOTY a) Auwod šesti-

nedlky s nkterými pimenými modlitbami

matky , k pobožnému rozjímáni a na dkaz
wdtnosti k bohu. Wydal etc. 8. sir. 34. W
Praze u Posp. 1834.

b) Ježíš, Maria, Josef I Katolická modlitební

kniha obsahující pobožnost mešní, zpowdní a

na rozliné slawností a swátky, zwláší k swa-

tým 14 w nebi oslaweným Pomocníkm,

jakožto našim u dobrotiwého boha wrným
orodowníkm; k kterýmž kdo se dwrn utíká,

swau anzkost, saužení, zármutek, nauzi, bídu a

proliwenstwí pednáší, jich za pimluwu a za
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pomoc u Slitowníku nebeského žádá , oslyšán

nebýwá. Wydal elc. 8. sir. 228 a obrázek.

W Praze u Posp. 1834. 1837. [VV Praze u

Straširypky 1826. w 8. wydal: Modlení k

swatým 14 Pomocníkm, kteíž mocní orodo-

wníci u boha w býwalém starožitném kláštee

Sedleckém od horliwých kresfanQ uctni býwají.]

c) Pobožné a wraucích žádostí plné rozjí-

máni w 7 proseb wzdlané. 8. W Praze are.

knihl. 1827.

d) Wraucí modleni a zpwy nábožného lidu

kesl, jimiž welebí s srdecnau dwrností P.

boha svvého w swatém Janu N. patronu eském.
Pro horliwé swatojanské ctitele a paulníky se-

bral a na žádost takowých do tisku podal etc.

12. str. 96. W Praze u Posp. 1831. R, 1826.

w 8. W Praze u Straširypky.

2380. Ježíš, pítel dítek. Knížka wyuowání,
modlitby a zpwy obsahující pro mládež též i

dosplým užitená etc. dílem dle J. Jaisa pe-
ložené, dílem z písní staroeských wybrané prací

FR. J. SWOBODY. W Praze 1827. 12.

str. 246.

2381. Panna kesanská, knížka wyuow. a

modlící etc. od ANT. STRÁNSKÉHO. W
Hrad. Kr. n Posp. 1828. II. wyd. rozmn. tamž

1836. 1843. wel. 18. str. 288.

2382. Zlatá kniha Tomáše Kempenského o

následovvání P. Kr. s pipojenými modlitbami

od knížete Alex. z Hohenlohe. W Praze u

Pospíš, pel. od ANT. STRÁNSKÉHO. Druhé

pedlané wydání, kterémuž též nowé modlitby

pro weejnau i domácí pobožnost pidány jsau.

8. str. 232. W Hrad. Kr. u Posp. 1828. III.

wyd. 1842. 12. str. XXIV a 464. W Praze

u Posp. též 1845.

2383. Cesta kížowá, aneb pipomínání etc.

od FR. HÝBRA. W Hr. Kr. u Posp. 1828.

2384. Cesta kížowá, aneb powažowání

umuení a smrti P. a Sp. našeho J. Kr. Se-

psána a písnmi opatena od JOS. HOLÁSKA.
W Praze u Posp. 1829. 1832. 8. str. 48.

2385. Pobožný pautník u hrobu sw. Jana

Nepomuckého pi dewítidenní slawnosti století

památky jeho za swatého wyhlášení. W est.

pel. od JOS. JETMARA. 8. W Praze 1829.

2286. Swtlo žiwota. Kniha modlící pro

kat. kesfany. od WÁCL. GROLMUSA. W
Praze u Posp. 1830. 8. str. 192.

2387. Kesfanská kat. modlitební kniha od

Michala Haubera^ baworského dwor. kazatele,

zeštna od J. HÝBLA. 8. str. 400. W Praze

tisk. Jeábk. 1830. I>ruhé auplné a welmi

rozmnožené wyd. tamž 1835. 8. str. 489.

2388. Horliwé modlitby obzwlášlních po-

božností k božské prozetedlnosti. Now. wyd.

8. \V Litomyšli u J. Turecka 1830. — \V Jind.

Hr. u Landfr. 8. 1827. 1834. „Prospšná
knížka atd." Též: Horliwé a nábožné modlitby

ke.sfanské podle prawidla nejpimenjšího
slowa božího, od JANA WEGHA. (cens.

1831.)

2389. Nowá runí knížka, obsahující w sob
modlitby nábožné pro ewang. kestany z modli-

tebních knih wybrané a nyní w now wydané.

12. W Praze nrc. tisk. 1830. od JOS.
KREJÍHO.

2390. Nowá kížowá cesta, aneb powažo-
wání umuení a smrti P. a Sp. našeho J. K.

od .ÍANA NOWÁKA. 8. W Hrad. Král. u

Posp. 1830.

2391. Obt nowozákonná pobožnelio ke-
sana, sebraná od FR. ŠÍRÁ. mal. 8. st. 243.
W Jiín nákl. F. Kastránka (1830). Nejwíce

poe Jlissálu a jiných lat. modliteb ; též tam

3 písn od A. Jlarka.

2392. Swatý týden ped welikonocí , ob-
sahující wšecky modlitby a obadu wyjasnní
dle pedpisu cirk. sw. ím. kat. Do eštiny

uwedený od STANISLAWA WOBORNÍKA
etc. 8. str. 230. VV Praze arcib. tisk. 1830.

[Pos. as. p, k, d. 1830.]

2393. Zwláštní pobožnost k sw. Florianu,

mocnému u boha orodowniku, od FR. KRKY,
knze cirk. \V Praze 1830. 8. st. 47.

2294. Modlitby pro katolické kesfany, wzd-
lal dle Haubera .JAN ŠOLC etc. W Praze

u Posp. 1831. 18. str. 216.

2395. Hora Kalwárská s 35 obrázky. Nowé
wyd. 18. W Jind. Hradci u Landfr. 1831.

1833. — též u Somra w Praze 1831,

2396. Katolík slowy swc církwe se modlící,

aneb modlitby církewní
,

jež w ád a eštinu

uwedl M. A. PIBIL. 8. str. 264. W Praze

(1831.)

2397. Runí knížka ke mši swaté. Nowé
wyd. 32. W Jind. Hr. u Lanfr. 1831. 1833.

1838.

2398. Libý pokrm duše, neb kniha nábož-

nosli pro ^vzdlané a citelné kesfany, od B.

J. Wencla, zeštna od J. P. KAUNA elc,

W Praze u Posp, 1831, W 12. str. 212. —
W aslawi 1827. w 12. Libý pokrm duše

w prwém slow božím, to jest: Horliwé mo-
dlitby kat. pi službách božích i jiných pote-

bách duchowních. — Též w Jind. Hr. b. r.

w 12.

2399. Zení duwrnosti k nebi w 7 modlit-

bách za odwrácení epid. nemoci Cholery. Pel.

P. FERD. RIEGER. \V Praze u Jeábk. 1831

.

8, sir. 16. — (Cens. 1837.)

2400. Nebeský budíek. Duše kesfanská

w mrákotách hích hluboce spící híšníky

budící , z nich ku powstání wzbuzující, s ná-
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sledujicimi rnnními modlitbami k sw. pokání a

swéllu wíru-iiiii pro jodnu každau osobu hiš-

nau wydaný. 1 2. W Praze w Somrowské tisk.

1832. W Jiiid. Hradci u Laudfr. 12. 1827.

1830. 1832.

2401. Obl božskd chwály >v rozliíných

modlitbách, žalmich n litaiiiicli k ?. bohu a

jeho wywoliiým. Nowé wydání. 12. W Jind.

Hradci u Landfr. 1832.

2402. Otíe náš. Modlitba ncjswtejší, aneb

chwáia boží w modlitbách a cinvalozpewich

pro kal. kíesfany dle J. P. Silberla. 12. W
Jind. Hr. u Landfr. 1832. (pl rytin.)

2403. Skreyš duchownich poklad, aneb

MTancné modlitby z hlubokosti ducha k bohu

wždy Avolajicího katolíka. 12. W Praze are.

tisk, 1832.

2404. Modlící kniha pro kat. kesany od

Jana AI. Schneidra, píeložíl z nm. W. GOT-
HAHD HOLUBÁ etc. 8. sir. VIII a 344.

W Praze 1832. tisk Špurne'ho. Po druhé u

Posp. 1838. 12. str. XV. 344. Wýtah z téhož

w 12. tamz. [Pos. w as. p. k. d. 1832.]

2405. Buh jest otec náš. Pobožnost má od

J. Branda biskupa Limburského
,

podle 5tého

nm. »yd. zešlil HÝBL, s 5tí ryt. 12. W
Jind. Ur. 1833.

2406. Modlitby pi službách božích od W.
HANKY. W Praze u Háze 1833. [Pro osobu

mužskau, též pro ženskau.]

2407. Modlitba má a potšení mé we wšech

pípadnostech iiwola. Modlitební knížka pro

kat. kresfany. 24. str. 215. W Chrudimi u J.

Kosiny 1833.

2408. Katolické modlitby a rozjímání w
duchu náboženstwí J. Kr. od J. J. Naltra, dle

scdniélio nm. wyd. zešlné od J. HÝBLA.
wel. 12. archii 9 '/„. W Praze u Posp. 1833.

5409. Pautnické modlitby k sw. obrazu. P.

Marie. 18. W Jind. Hr. u Landfr. — Pautnicek

na hrad Pražský k hrobu sw. Jana Nep. Nowé
wyd. w Praze arcib. tisk. 1833. Tábor 1838?
Dychtíwý p. w Praze u F. Jeábka. (2. dub.

1834.)

2410. Uwedení k wnítní modlitb w mno-
hých modlitbách dle poteby kat. kesfanQ ped-
slawené od Benedikta 1'feiffra, opata kan. ádu
premonst. Peložil z nm. GOTHARI) W.
HOLUBAÍV etc. Wel. 12. str. Vlil a 356.
W Praze, are. tisk. nákl. W. Špinky 1833.
[Srow. as. p, k. d. 1832.]

2411. Knížka k íteni a k modlení pro ke-
sfanskan mládež. Podlé Krist, ^mida od .lOS.
FKIl. KLLM.VNKA etc. 12. str. 310. W
Praze are. ti.s. nákl. W. Špinky. 1833.

2412. Kochání s bohem w ranních modlit-
bách na každý den w roku . s piídawkem :

Žiwotopis Dr. M. Lulhera obsahujícím. Sepsal

K. K. Šhirm. 72% arch. (Kal. Fej. 1833).

2413. Bened. Pfeiffera. Katolická modlitební

kniha pro dítky k domácí poteb i pi služ-

bách božích. Po smrti spisowatele wydaná od
Jarol. Zeidlera. 12. W Praze u Spurného 1834.

2414. Radostný wnec Mariánský, aneb
rženec ke ctí sedmeru radostí nejblahoslaMe-

njší panny a nebes králowny Marie etc. 8.

str. 160. VV Praze are. tis. 1834. Druhé roz-

množené wyd. 1838. 12. sir. 192. w arcib.

tiskárn.

24(5. Wyuující modlitební kniha kat. pro

mládež, klerauž sepsal Seihl, zéeštil N. WiXJVKK.
12. W Praze u Spurného 1834? [Sr. Kwty
1834. sir. 336.1

2416. Zlatý wneek aneb pobožné modlitby

32. W Jind. Hr. u Landfr. 1834.

2417. Modlitby k nábožnému wzdlání wrí-
cích kesfan we wíe, w lásce, w nadji, yr

pwodních harfoznních složil KAllRL KUZ-
MÁNY. 8. str. 304. W B. Bystici u F. Machol-

da. 1835. [Por. Kwty 1834. str. 368.]

2418. Modlitby katolické w duchu zlatd

knihy lomis^ Kempenskeho od VINC. ZAHRA-
DNÍKA. 8. str. 212. W Praze 1835. [Pos.

w as. p. k. d. 1834.J
2419. Dstojnost a sláwa nejpožehnanjší

rodiky boží w modlitbách i písních wšcm
Mariánským ctitelm pedstawená od ŠEBAST.
ŠEDIWÉHO. 8. str. 166. W Praze u K.

Jeáb. 1835.

2420. Kížowá cesta od J. ŠWIHLÍKA.
8. str. 32. W Praze are. kniht. 1836.

2421. Rozjímání, modlitby Pán, dárek pro

dítky Libunské osady, od W. WERUNÁE.
mal. 8. W Jiín u Kastranka 1836.

2422. Nauení a modlitby pro malé dítky

sepsané od P. G. Jaisa, peložené a oprawené

od P. ANT. STRÁNSKÉHO. 12. str. Ib8.

W Praze u Pospíš. 1836.

2423. Nawštwowání P. Ježíše w nejsw.

swátosti oltání na každý den msíce. Složená

od blahoslaweneho služebníka božího Alf. M.

Liguortj ^ biskupa u sw. Hály etc. Spolu s

cwiením se w pobožnosti w as ranní a

weerní ke mši sw. atd. 8. str. 369. W Praze,

are. tisk. 1837.

2424. Pobožnost ku stoleté sIaM'nosti zalo-

žení ádu sw. Woršíly od sw. Angely. W Praze

1837. 12. str. 40. w are. tisk.

2425. Šestinedlní pobožnost k uctní ne-

winného sw. mládence Aloy. Gonzagy z tow.

Jež. patrona istých srdcí. Wydal KRBEC.
16. str. 84. W Praze u Kal. Jeábkowé 1838.

Po druhé 1840. n Špinky 5 arch.



BOHOSLOWÍ. modlící KNIHY. 521

2426. Pt swatojanských hwzd. Nákladem

dd. sw. Jan. W Praze 1838. w 4. 5 list,

are. tisk.

2427. Auplná modlitební kniha pro kal.

kesfany od Jana Mich. Sailera, bisk. ezen-
ského, pel. JOS. ZIMMERMANNA, kaplana

etc. S pipojením starobylých písní z eských
kancionál wybraných. W Praze u Posp. 1838.

12. str. 336. W Jind. Hr. u Landfr. b. r.

2428. Pobožnost k blahost, pann Marii

Karmelitánské' o wyprošení šíastného skonání

žiwota a brzkého wyswobození z oistce, s

obzwláštním ohledem na okolností Makowského

kostela, od FR. RAYTA, far. Hbitského. W
Praze ÍS38. 12. str. 72. w are. tisk.

2429. Dewítidenní pobožnost k sw. Filomen,

pann a muedlnici etc Peložil J.W.SOMMER.
W Praze 1840. u W Špinky. 12. 2 archy.

2430. Kížowá cesta dle pobožne'ho knze
Leonarda a Portu Mauritio, wzdlená od P. FR.
JABULKY, lokalisty w Konojedech. W Praze

1840. u Posp. 12. str. 38. IVté wyd. 1844.
tamž. 12. str. 38. — Vté wyd. 1846. are.

tiskárna.

2431. Wýbor swalých a oswícených modli-

teb církewnich : z knih liturgických wybral a

wydal K. BOR. CÍSA, fará we Wosow.
W Praze 1840. u Posp. wel. 12. st. 126.

2432. Zdráwas Maria. Kniha modlitební pro

ženské' pohlawí dle J. Silberta od WÁC. M.
PŠINY, kanowníka etc. W Praze 1841.
Nákl. J. Posp. 12. str. 408.

2433. Cesta Swato-Cellenská. w 12. Jind.

Hr. u Landfr. Rauoslná cesta do Marie Cell.

w 8. b. r.

2434. Duchowní lžko spasitedlné wn. 12.

W Jind Hr. u Landfr. b. r.

2435. Dwau sw. sester kytka wonného kwítí.

8. W Jind. Hr. b. r.

2436. Horliwý kesfan kat. 18. W Jind.

Hradci u Landfr. b. r.

2437. Modlitby ke mši sw. do starých knh.
8. W Jind. Hr. u Lanfr. b. r.

2438. Pobožnost k sw. Janu Nep. 18. W
Jind. Hr. u Landfr. b. r.

2439. Pemyšlowání na kížowé cest s

obrázky. 8. W Jind. Hr. u Lanfi*. b, r.

2440. JANA N. ZIMMERMANNA Palma

swatojanská, neb modlitby pi mši sw. ped
zpráwau i po zpráw boží a pi wšech dleži-

tostech ... 8 pipojením žiwotopisu sw. Jana

Nep. Pozstawuje etc. str. 178. W Praze u

Posp. 1830. w 12.

2441. Církewní hodinky Mariánské, ili

žalmy a písn, kteréžto církew sw. kat. pro-

spéwuje ke cti a chwále Panny Marie. W Praze

u A. Špinkowé (1843.) Nowé wyd.

2442. Hodiny kest, katolické od W. WERU-
NÁE. W Jitiné u J. Kastránka. 1843.

2443. Katolická modlitební a pouující knížka

pro mládež od J. M. POHOELÉHO etc.

W Praze 1843. o J. Posp. st. 144, w 12.

2444. Rukowét pobožného kesfana, od J.

R. MACANA. W Praze (1843.) u A. Špinkowé.

2445. a) Poklad duše. Modlící kniha pro

kat. kestana, od J08. ZIMMERMANNA.
W Praze are. tisk. 1844. b) VVneek rajský

knížka pouná a modlitební dárek pro mládež.

W Praze 1846. 12. st. 166. are. tisk. c^ Perla

kesCanská. Modlitební kniha pro ženské pohlawí
kat. náboženstwí. W Praze 1846. Tisk a sklad

Syn Boh. Háze. 12. str. 284.
2446. Rže Siónská, kat. modlitební kniha

pro wzdlané paní a panny, z ástí dle Ker-
seka, z ástí pwodn od EUGENA K.
TUPÉHO etc. W Praze 1846.

2447. Modlitby k weejné i domácí pobož-
nosti. Pídawek ke twerým knihám Tomáše
Kempenského o násl. Kr. od F. DAUCHY.
W Lipsku 1845. u Armbrustera. st. 48.

2448. Modlitby Malikých od 7 do 10 roku.

Wydal K. WINAICKÝ. W Praze u syn
B. Háze 1845.

2449. Tomáše Kempenského twero knih o

nasledowání Krista z lat. pel. F. DAUCHA.
Stereotypní, rytinami ozdobené wydání. W Lip-

sku u Armbrustera. b. r.

Druhý otisk s pídawkem modliteb k weejné
i domácí pobožnosti. 1845.

2450. Sebrané modlitby k uwedení malikých

k pobožnosti domácí. Dárek ditkám školním od

Jos. Fišera. W Jind. Hradci 1846. u Aloys.

J. Landfrasa str. 64. w 24.

2451. Sbírka nkterých pobožnosti, w nynj-

ších zwlášt asech w samospasitelné církwi

ím. kat. kwtaucíeh a lidu božímu welmi uži-

tených. Wydaná od Karla Dominika , cirk.

knze biskupstwí Budjowického. W Praze a

Písku 1846. u Karla W. Yetterla. st. 256. 8.

2453. Hodiny s Bohem. Nowá modlitební

kniha pro kesfanký ewangelický lid ke wšeli-

kým žiwota tohoto potebám uspoádaná od

KARLA BRAXATERISE (Sladkowie), Tesa-

ského ew. si. b. kazatele. S obrázkem. W B.Bystici

1346. tiskem Filipa Macholda. st. VHI a 214.

2453. FR. JABULKY. Kížowa cesta dle

pobožného knze Leonarda a Portu Mauritio,

wzdlána od etc. (lokalisty w Konojedech.)

Páté wydání. W Praze 1846. arcib. tisk. sir.

48. w 12.

—-^^8a>e5<KC^e^

—
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P í D A W E K,

obsahující knihy buJ wkem, bud obsahem wydawatell této literatury neznámo,

nebo pochybné, Litera (I) znamená Index libr. proh.

1. Art'ka1ft 14. Zpráwa k obecnému spaseni

Ví^-daných. (I)

2. Bautssera Eiechiele krátká rada exi. (83.

9, 6.) 1690. W Holomauci Jar. Kilián.

3. Campana Mathyaše Kutnohorského. Ducho-

vní spasitedlný poklad wšem kresfanm wérn
pod kižem P. N. Ježíše Kr. rytdujícím , a

Eármatek i protiwenstwí snášejícím, 12. (I")

4. Cemhra Jiího Oltárík modlitební. (I)

5. Cesta naprawená k hoe Sión, s pídaw-

kem ukazujícím spásob uení sw. Pawla w epi-

štole k ímanm, wtší 12. (I)

6. Cžiška Nikodéma Kancionál ewangelický.(I)

7. Cochle Jana, jinak Wendelsteyna. Sepsání

proti tm, kteí proti Luterowi písma nata-

hují. 4. fl)

8. Cotroversiae et querelae exulum bohe-

morum. (I) 4.

9. Cirk. jádro, historie stár. zák. 1. 2. a

3. bh. ([)

10. O církwe zawedení. 4. (I)

11. O církwi stránka prwní, o rotách druhá

stránka. 4. (I) líl. 128.

12. O cest duchowní w církwi. 8. (1)

13. O tení w zákon božím. Rkp. XV. stol.

w Olom. bibl.

14. teni eské, [powoleno k prodeji w Olom.

r. 1567.]

15. Dewítidenní pobožnost k sw. Janu Nepo-

muckému
,

patronu eskému skrze wraucnau

pímluwu jeho obzwláštnímu obhajiteli cti a

dobrého jména, též zástupci a almužníku chu-

dých. W Hradci Králowé. b. r. str. 16. w 8.

16. Donát duchowní. 8. (I)

17. Dwanáctero pátk, kterých se sám P.

Jež. postil. (I)

18. Dwr nebeský. (I)

19. Dwoje Te Deum laudamus, to jest pa-

mtné poznamenání chwal božských, že nás

nowým králem Fr. obdail. Sepsané od Jiíka

Oekono na. W Praze. 4. 1619.
20. a) Dýlka P. N. Jež. Krista. 6) Panny

Marie. (I)

21. Etesia Matje Sušického epištola, neb

psaní Awentroota Jana k welikomocnému králi

Hyápanskému. (I)

22. Kvangelica veritas. Prawdiwé a podstatná

prokázaní prawdy, ueni, a náboženstwí ewan-
gelické, že ono jest nejjistší etc. Piložena jest

homilia kratiká o starožitném VVeee Pán
požiwúní. 8. (I)

23. Ewangelia a epištoly, esky a nmecky. 8.

24. Ewangelitské prawdy nepemožený lá-

klad. 12. (I)

25. Fabra Jana spisy 1540 ? (biskup Wide-
ský.) Rkp. w Olom. bibl.

26. Georgilla Samuele Klatowského žíwot

dtinský. 8. (I)

27. Gtinlhera Jana 12 artikulw wíry ke-
slanské. (1)

28. Gruntowní spráwa o poátku rozepe

mezi ewangel. církwemi. (!)

29. Harfa každého pobožného lowka kesf.

líbezný zwuk písniek, chwal a díkinní,
žádostí ku P. Bohu, neb libý zwuk harfy:

Písn a modlitby pobožné k noci i ke dní w
týhodni rozdlené. (I)

30. Hegia Mik. Boja Odpowcd na kázaní

Ji. Šerera Jezuity o užíwání welebné swá-

losti. 4. (I)

31. Hímmelia Jana Speculum Calvínianum

4. (Index.)

32. Hora Oliwetská. Olm. Inven. 1710.

33. Hrobskýho (Ad. Felixa) far. Otygickýho

káz. 4. (1)

34. Híchowé proti 10 božím pikázáním.

35. Hunewalda (Ign. Paulína) Mínucí iiowá

s pronostykau hwzdáskau. 16. (I)

36. Hunnia Egidya Calvinus iudaizans. 4. (I)

37. Hus (Jan) falešný muedlník , an že

takowý jest, z wlaslního swého nezfalšowaného

uení se peswduje. Rukop. list 29. bez

roku. (Zlob.)

38. J. Hus. a) Pale dobrých lidí.

b) Páte zlých lidí. Rkp. w Olom. bibl. (Boek.)

39. Hussitarum confessio. Saud a swdectwí

o té Konf. (1)

40. Chrám duchowní 1751. (I)

41. Chwály Boží za píinau Frant. II. ddi-

ného rakauského Císae zwelebení w Uherské

Skalici 1804. 8. (kázaní?)
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42. Jakobea (Ji.) Daického Dyurnal : Celo-

denní uedlníka s mistrem rozmlauwání w Praze

1558. (1538?) 4. Index. (cf. V. 488.)

43. Jakobeusa Ji. Kameytského kazatele

w Drážanech, Parva biblie, Biblí malá, Wy-
Bwtlení menší katechysmu Luthera Mart. 8.

(cf. V. 987.)

44. Jaeckl Martin. Ti 61ánkowy prawidla.

W Brn 1739.

45. Jaworowského Tomáše kázaní 4. (I)

46. .Jednání o zpflsobách wel. SNvátosti a o

církwi Krislow na zemi, (bez tit. vv Bibl. we.)

47. Instrukcí supplikanlinv a modlilebníkiiw.(I)

48. Jordánského Sinieona Modlitby pkné,

utšené pobožným manželkám, (I)

49. Kancionál zamykající w sob písn ke-
sanské o Pánu w Trojici. (I)

50. Katechismus Kalwinský. 4. (I)

51. Katechismus Dr. Mart. Luthera. (Na

zaátku : Otázky M. Balthazara Fischera uka-

zující summu následujícího katechysmu. (Pedch.

Herynk, Tractát.) Exempl, necelý z XVII. stol,

u Boka. Týž snad. w IV. num. 1095.

52. a) Kázaní prwní o žalostí a bíd lo-
wka. b) Kázaní summowní paterých knh
Mojžíšowých. (I)

53. Kherner (M. Joh. Plze.) potšení w
tžkém zármutku poslawené Anížky dcery swé

a jiných pátel, W Praze u J. Šumaná, 4,

1599. (werše?)

54. Klementa (Wácl.) Žateckého Threnus

Boemiae Taužebné a žalostno-bolestné naíkání.

4, (Index)

55. O klíw piawých prawéra užíwáni Kri-

stem Pánem naízených. 8. (I)

56. Wátlawa Kohaula Rakownického Wey-
klad na e P. po poslední weei. 4. (I)

57. Pawla Korky z Korkyn knihy a se-

psání 1562, fol. (I)

58. Kratiký spis o wýborném a kest, pi-
prawowání se k smrti. Olm. Invent, 1705.

59. O Kristu P. weyklad proroctwí s\v.

Patricha Jakoba w 4 homiliích wyswtlení. 8. (1)

60. O Kristu swdeclwí a ewangelium, sliby

a rozmlauwání jeho. (I)

6 1 . Kenowského (Jak,) Katechismus o pra-

wém náboženstwí kesíanském. 8. (I)

62. O kíži syn a dcer božích, (I)

63. Ondej Kubeš (Kubenš) w swé kro-

nice (?) Jafet hist, br, f. 33 '/„.

64. Laetus Lukáš z Tele, kanowník Olom.

a dkan kraje Bitowského. Spis: O Jednoto

bratí Waldenských, (Sturm Rozsauzen. 97,)

5. Wáclawa Lahody Napomenutí lidu swé

duchowní stráži swenému, W Praze 1 808, 4.

66. Lamentalio : Smutné a teskliwé hoeko-

wání kesfans, lowka nad žalostnými wlasli

a církwc bídami nejprwé Iruchliwý rozum,

potom wíra jemu se ozýwaji, potom Kristus etc.(I)

67. Láska manžel. Jinak deset dkladných
píin, z kterých se poznati muže, jak manžel

k manželce a ona k manželi swému chowali se

má. 285 str, II. wyd. W Praze 1787 u dd.
Rosenmuiierowých, w 8.

68. Listowé a Kundšoffty o hrozným a stra-

šliwým pádu Spíry Františka neb odpadistwí,

kterak po zapení poznalé prawdy sw, ewange-
lium w hrozné zaufalstwí upadl, (I)

69. Libeckých bratí knížka o swých otáz-

kách, (Sturm Srow. 154.)

70. Martina Luthera a) o klíích Kristowých

a o církwi swaté, 8, b) Kancionál, (I)

71. Matje dkana Nymburgsk, Kázaní na

celý rok, 8. (I)

72. Wácl, Malhiae Solnického Postilla eská,
kazatel domowní na swátky , a rozwržení , a

weyklad epištol nedlních, 4. (I)

73. Mauchs Michal. Zbroj duše. W Trnaw
1803.

74. Metastasio. Duchowní diwadlo. pel. G. P.

W Trnaw 1801, Wácl, Jelínek. 8.

75. Eliáše Milesia Rejšického Modlitby pkné
a nábožné na ewangelia a swátky. 8. (I)

76. 3Iisingera Joachyma Modlitby. (1)

77. a) Modlitba neb požehnání ss, tí král.

b) Modlitba za nawrácení slowa božího, c) O
modlitbách sw, d) S modlitbami litanya, a wzý-
wání jména P. Boha žiwého s antylTonami od

knžstwa pod obojí. 8. e) Modlitby w adwen-

tní nedle, a na wánoní swátky, když se

Rorate spíwá, f) Modlitby na desatero pikázaní,

weyklad na Wím w Boha, na modlitbu P. pak

jiné modlitby, g) Modlitby s dwojnásobníroi

linyami , a wtším písmem : Napomenutí ped
weei P. h) Modlitby s ewangelium na Nedle

a swátky, i) Modlitby kající horliwé z písem

swat. za poteby obecní církewní i politické.

k) Modlitby nábožné za wšeliké tlu i duší

potebné wci, též otázky pro dílky. /) Modlitby

welmi nábožné a horliwé a ze žalm. Wýklad

na ote náš, zdráwas , desatero, na žalm 50,

m) Modlitby nedlní, n^ Modlitby Pán s wey-
kladem, traktát pkný o modlitb, o) Modlitby

pobožné kesf. pro mladé i staré lidi w krát-

kosti sebrané w Trenín, p) Modlitby za po-

teby církwe sw., za pokoj w as tuhých po-
kušení, q) Modlitby zaklínající neb zažehnající

powlí, zimnici, zlodje, škdce, nepítele etc.

r) Modliteb pkných z tch wcí, kteréž mo-
dlitba P. w sob zawírá složených. 12. s) Modli-

tební knížka 5 díl , díl lni za swaté ctnosti

podle deset pikázaní. 12. /_) Modlitební naízení

wšem lidem. 8, (Wše to w Indexu.)

78, O Moškwanském náboženstwí. 8. (I)
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79. Mušknln (Ondeje) modlitby. (I)

80. Muškulu (Woldíicha) radu, neb naiiíeuí

:

máli kdo ulikali ped morem. (1)

81. Napomenuli ^^illenbersliýb theologw

k Cechm uinné. (O

82. Naueni a zpráwa utšená k asu no-
nímu u J. Hada. 8. I54G. (Pele. Kálal.)

83. Nauení o zaátku kíesf. žiwota w 4

ásl. obsažen. (1)

84. Obora panenská. W Praze 1634.

85. O drahýeh kameních. Rkp. od r. 1440.

86. O nepátelích duchownich, kniha zlatá, (Ij

87. O píinách pokušení a boj proti Anti-

kristu. (Index.)

88. Šebest. Oks z Kolowsi. Knihy Wenu-

šowé. (Index)

89. Na spsob otázek weytah psaní latin-

ského a milostiwých odpowedí, uinného od

dobrého pítele pro potšení a utwrzení wrné
duše >v prawém katolickém a apošlols. uení

k Bobu wrným echní w píin prawého

náboženstwí kesans. z Kiše. (1)

90. a) Otázky dtinské 4. b) Otázky kra-

lické a sprostné z písem sw. ku potšení a u

wíe utwrzení lidí kesf. nátisky w píin
náboženstwí snášejících. 8. c) Otázky nábožen-

stwí kesf. d) Otázky o wíe. 4. (Wše w Ind.)

91. Jana Paciiea Budínského w Nowém Kolín

Ewangelia s rytmami, neb písn na ewangelia

nedlní. (I)

92. Jeronýma Palingerya Horského , faráe

w Hradišti nad Jizerau, Modlitby na nedle a

swálky celého roku. (I)

93. O twerém žiwotu panenském, jménem,

llem a ne duší, nedokonalém, a dokonalém z

písem sw. doktoríiw wybraný wšem pannám

ísti užitený. (Ind. kdežto se chwáli.)

94. Peowského (Bartol.) Hozmlauwáni dwoje

o wtlení a narození Krista. 8. (I)

95. Wíla Pešinia Prawidlo wyuowání w
nemoci. (I)

96. Pierfeindla Matje Rozjímání modlitby

Pán. (Index.)

97. a) Písn duchowní w církwi nowé pod

ewangelium spwu Nowo-zákonních. 12. ti

díly. b) Píse o komet, c) Písn adwentní o

narození a umuení, o wzkíšení a wstaupení

F. K., o duchu .sw., o Trojici sw., o tle a

krwi P,, o modlitb Pán (Starý katal. Bibl.

wer.) d) Pisn dncliowní pobožným kcsfanm
k .spaseni pomáhající. 18. e) Písn ewang.
spéw m^dlilcbných I. díl. w 4. II. díl zdržuje

w sob zpwy o cirkwi. w 18. fj Písn na
každý den w týhodní. (j) Písn o Janowi z

Husince, h) Písn o Janowi Hussowi a Jarolí-

mowi Pražském, i) Písn na nedle, a jiné

spolu, k) Písn nedlní s snmniau na ewangelia.

/; Písn s nešporem eským, m) \'\sn6 pohební
pí prowázení mrlwých k lirohu Jednoty br.itr.

12. u) Pisn staré proti woiání k swatým. 8.

o) Písn ze starého zákona, p) Písn weyroní.
12. q) Písn >\7hnaných Oechiiw. 18. r) Písn
o wzkíšení, s) Písn na žalmy na weyroní
slawuosti, faráe Jiínského, fol. (cf. V. 83 ?)

Wše w Indexu.

98. a) Písniky nábožné k slawnoslem a

wšelikému asu píhodné. 12. b) Písniky n-
které nábožné, w now z nminy peložené

(podiiuililý formát), c) Písniky obsahující w
sob nejhlaw. nauení a ástky prawélio ke-
sfanslwí (podl. formát), dj Písniky ranní ped
kázáním, po kázaní, ped pijímáním, po píjí-

mání, ped a po jídle, a jiné. 18. e) Písniky

k wzdláni welmi užitené. Podl. form. (Wše
w Indexu.) f) Písnika welmi utšená starých

echuw. 4. (Kat. Bib, we.)
99. Písma swat. nejdražší wýpowdi. (1)

100. Plá zem eské. 12.

101. ét) Poklad duše, podlé peložení Tomáše,

faráe w Blanském. 12. b) Poklad cwangelic-

kého kesf. w Lipsku 1719. (I)

102. O poklon Kr. Pánu pi wel. swálosli

oltání proti Pikhartm psaná knížka. (I)

103. Polána Amanda summa uení, o w-
ncm božím pedízení MŠech wcí, zwlášt wy-
wolcných a bezbožných. 12. (i)

104. Fontána z Breitcnberku duchowní ob-

weselení zem eské. W Praze u Nigryna. 12,

1599. Téhož duchowní obwcselení koruny eské,

ib. 1599. 12. (werše?)

105. Poádek ewangelilský k milosti boží

w twerém Hozmlauwáni pedstawený w Behu.

12. (Index.)

106. Poselstwí nowé Marie Panny králowny

nebe i zem. (bez titule). 8.

107. Potšení deset wyhnaných echw.
12. (Index.)

108. Poznamenání jakým pwodem ete. [kniiia

Ms. Jafet hist. 9.]

109. a) Požehnání, duchowní štít, neb stina,

neb dobe oprobirowané Požehnání nábožné

na wod a zemi proti wšem swým nepátelm.

b) Požehnání jiné užitené, Kíž P. N. ete.

c) Požehnání pkné wycházeje. (Wše w Ind.)

110. Processí eské ti. (I)

111. Proroky falešné, kterak každý poznati

mže. (Ind.)

112. Proti knžím, jižto zakládají wíru swií

w widomých wcech. Rkp. XV. stol. w Olom.

bibliolece.

113. Proti mordéské a laupcžné roty (?)

SedlákQw Martin Luter. 4. 1546.

114. Proti uslanowení a nálezkom lidským.

Rkp. XV. stol. w Olm. ImI)I.
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115. Prosba proli wšenui z,lcnni. (I)

116. O prcdiízení a zadržení wlší cáslky

lidskclio pokolení. 4. (I)

117. Perozkošná zahrádka \v Praze. Jan

Kozel. 8. 156,3.

118. Prídawek totižlo zpráwa a ponauení

pewelmi polebné k prawéniu pokání. Ospra-

vedlnní clowka kajícího. 12. (1)

119. O píbytku božím. Rkp. XV. stol. w
Olom. bibl.

120. O pijímání téla n krwe Pána Našeho

Jež Kr. pod obojí spnsobau knížky , též o

poslu. 8. (I)

121. Psaní Mikuláše bisk. Táborského a M.

Jiína — do Prahy stranám Kn. Martina Morawce.

(Sturm Srown. 386.)

122. Putowání. W Praze u Waldy. 8. 1600.

123. Ludwika Rabus Modlitby. (I)

124. Rausinowského Knížka. W Praze u

Jiínského 1590.

125. Rhacotomy Wiktoryna Wodnianského

historia o umuení. 4. (I)

126. Ond. Regenwolscia Slawonye refor-

mowaná. (I)

127. Rozacia Hoowského Wnec panenský.

12. (Index.)

128. a) Rozmlauwání kesana a ábla neb

pokušitele. Rylowání wrného kesana proti

autoki^m dábelským, 8. b) W rozmlauwání

Odsouzení Jana Husi uwedené, neb Tragoedia. (I)

c) Rozml. Politika, historika a Pbilaleta. d) Roz-
mlauwání sedláka s ueným o jistot spasení,

e) Sedláka newinného s knzem. /7 W 4

rozmlauwání uitele a posluchae pedstawený
ewangelický poádek k milost boží. W Behu
we wtšisn 12. Wše Index, g) Rozmlauw.

dwau žen, Háty a Barbory. W Holom. (1765.)

129. Rozmlauwání o zhlazení roboty pansk^

w Moraw , mezi dwauma hospodái moraw-
skými. W Brn nákl. Jana Siedlera. 8, (Boek,)

r. m. ?

130. Rudolfa kázat, w Cirichu. Zrcadlo ži-

wola kesanského, (I)

131. Norberta Rupla Skalníka: lowk po-

slaný od Boba , kterémuž jméno bylo Jan.

(1691? kázaní?)

132. Rženec ncpoškwrnné Panny Marie. (I)

133. Rywia Jana Arthendorienského Wey-
klad na 4 kapit. Ozeaše. (I)

134. e a zpráwa o tle božím. Rkp. XVI.

slol. w Olom. bibl.

135. e sw. Pawla o starém lowku. Rkp.

XVI slol. w Olom. bibl.

136. ei boží k swátkum AVByroním, neb

nedlním wybrané ze St. i Now. Zák. aneb

ei na každau neJli ráno, na wclikcm kázáni,

na nešpoc s pedcházejícím obsažením neb

weyliihem, (I)

137. Scliollz píslušné powinnosti wlasten-

cm 1775. 8.

138. a) Semelia Malauše Prywížského, Plast

strdi. 8 Index, (cf, VI. num. 1265.) 6; Spráwa
církwe Loštické. Traktát a spis o wli Pána

boha a stwoitele, wyknpilele a poswtifele.

[Ddicatus Lošticensi et Brividiensi senatui. —
Prividiae in Ihingaria se natum , educatum et

scholae collaboratorem fuisse perhibet — an.

typ. et 1. ignoti. Boek,] 8. •*

139. Sen Panny Marie. (I)

140. Sklad boží maudrosti nebeské. Olm.
Inv. 1631.

141. Spis proti Ambrozowi nebo odtrženconi

[XVI wku] (astji se uwadí w Jafetow
hist. brat.)

142. Szegedyna Štp. lánkowé wíry tabule

1. o Wcei. fol, (I)

143. Jana Špangenbergera Loci communes
Blelanchlona Fil. Otázky z katechismusu, pe-
ložené od Kašp. Kížowníka. (I)

144. Spráwa a nauení, kterakby se lidé

pobožní, a w K. P. wící jdauce k weei
Pán etc. (I)

145. Jiíka Staromstskýho z Tebechowic,
spráwce školního u sw. Jindicha, o trojím

spiisobu lowka. (I)

146. Jana Steffanydesa Weselského, heptas

slultiliae humanae : Sedmero lowka blážnow-

stwí. (Index.)

147. Jakuba Straby žiwot dtinský, (I)

148. Studnice wod žiwých. Olm. Inv. 1707.
Spis o weei Pán proti w now powslalým

odporm, žeby swátost tla a krwe P. zna-

mením toliko a ne prawdiwau byla. [In elogio

M. Dan, Alfuii Bobrovini Past. Cleniciani autor

appellalur Andreas [forsan Veracowský.] 8.

(Boek.)

1 39. Jiíka Stely Domažlického wýklad na

žalm 6. 8. (I)

1 50. Se summau tení na zbory. 4. (I)

151. Swllo trojí, totiž plesání a radosti a

wdnosli winšiw mnohých ze srdenosti, jenž

hoelo w starožitném kr. mst Kauím. W
Kautenberce u Ji. Arnolta. 4.

152. Šábes (kapitola prwní o židowském)
co pi nm zachowáwati, a eho se warowali
mají, aby podlé pípowdi Rabiníiw žiwota

wného dojíti mohli. Rkp, bez roku. (Byl u

Ilerrle na prodej za 1 zl, 54 kr.)

153. Šest píin odrazujících knží bratr-

ských, aby ku posluhowání k nynjším Lute-

ránm nechodili. Zmínka o nich w Obran
Sam. M. z Dražowa (1636) na str. 66. se

dje, kdež pidáno, že se jich brati odíkají.
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Proti tm Wojt. i Pernsteina wydal deset arti-

kulu ctc. [Slurni Srow. 132.]

154. O šelmé a obrazu jejím. Rkp. XVI.

stol. w Olom. bibl.

155. a) Šlapéje P. Krista. 6; Panny Marie. (I)

156. Sslywara Frant. Rebnk rajský. Olomv

1661. 12. (lat. B. Wranow.) Boek.
157. Františka Tilemana krátký weyklad,

aneb wyswétlení sedm žalm kajících. 12. (I)

158. Traktát Mikuláše biskupce proti Kany-

šowi [latinský traktát znal p. Boek.] (Sturm

Srown. 411.)

159. Walenl. Trocedorfa Rosarium. (I)

160. O trpliwosti píkladech, o pítomnosti

boží lidem >v auzkosti poslaweným. (I)

161. Turka kázaní o dwojích híšnících. W
Praze. (Index.)

162. Uení kesfanské krátké oplowání, a

piwiasinoí nejpotebnjších kus. 8. (I)

163. Uení s>v. Pawia zpsob za prawidlo

• ke skueni nynjšího asu z listu ímanm
predsluwený, wólší. 12. (V)

164. Ulrycha Kryštoffa z Eksteyna, bakaláe

Hortowskélio Kancionál eský pohební. 4. (I)

165. Umní, kterak ženy s muži šastné

býlí, jejích lásku a >vážnost si získati a zacho-

wali mohau od A. J. L. W Jiud. Hradci u

Jos. Landfrasa 1818. 12.

166. fl_) O umuení P. modlitby na každý

den. b) O umuení, smrti, pohbu, a z mrtwých
wstání Krista knp. 53. Izaiaše Wýklad pobožný.

8. (Index.)

167. O utrpení syna božího historie. 4. (I)

168. Jana Wáclawa ti Jarolimi. (I)

169. O swátosti weee P. otázky bratra

Jana Bohuslawa a bratra Wáclawa Solina.

Rkp. (Index.)

170. O wceí P. spis proti w now po-

wstalým odporm; žeby swálost tla a krwe
P. znamením toliko a ne prawdiwau byla. 8. (I)

171. O weuí w P. Krista. Rkp. XV. stol.

w Olom. bibl.

172. a) Weyklad spasiledlných kniha, na

clení nedlní, fol. b) Krátký wýklad modlitby

Dawida kr. w žalmu 94. od Tob. Wokauna
Nowopražského. c) .Jiíka .Stely Domažlického

na žalm 6. fWše Index.)

173. Wyznání a oswdení o Kristu; o w-
ném wywoleni božím, o zawržcní bezbožných,
o prcd/.wduí božíni. (I)

174. Wyznáuí wíry zjewné sw. riše rimské

wšecb wbec poddaných, z paiihého a patr-

ného slowa božího pedložené. (I)

175. a) O wíe a dobrých skutcích; o weli-

kých odpustcích: o odpuštní híchw skrze

Krista, b) O wíe otázky (wtším písmem).

c) O wíe prawé a žiwtí. (Wse Index.)

176. O wyhnání pobožných lidí, a potšení

w nm k tmto asm pináležející z písem

swat. a z uitelw církewních sebraný. 8. (I)

177. Wyložení krátké nkterých slow, a

míst, kterých se w písmech swat. užíwá. (I)

178. Wýtah krátký knížky pod tytulem:

Škola Kristowa. W Holomauci. 8. (bez m.

a roku.)

179. Wýtah z knihy p. Zachariáse z Hradce.

Rkp. w Olm. bibl. (Boek.)

180. Wyuowání podlé písma 8w.,jak pro-

buzené duše w malém potu se mají shromaž-

dowati. 8, (Ind.)

181. Wzýwání spasiledlné. [Cap. mi m. 27.

Boek.]
182. a) Základ nepemožený ewangelické

prawdy. 12. b) Zákona Nowého zrcadlo. 4. (I)

183. O základu zákonw lidských. Rkp. XVI.

w Olom. bibl.

184. Zákona stár. a now. uení. Kniha o

powinnostech, a rozdílu. 8. (I)

185. Žaloba na Husity. Píse složená asi

r. 1417. Poíná: Wšichni posluchajte, chwálu

bohu wzdáwajte, žalujií na ty Husy, žeC nám

wedú bludné kusy w naší dobré wíe etc. Rkp.

w Raudnici. W as. mus. 1827. I. 134. Tištno

tam 1828. H. 70.

186. Zpráwa užitená lidem pobožným, kte-

íž nyní welice sauženi jsau. (I)

187. Zrcadlo kesanského žiwota, obsahují-

cího w sob powinnost lidí keší. Kázaní dw.
(I) [porow. IV. num. 467 a 612.)

188. Žalm 116. Nawrálíš se duše má. W
Praze w Šumanské Impressí. fol. 1589. (píseíi?)

189. O žalmích a písních. Rkp. XV. slol.

w Olom. bibl.

190. Žalmicky s písnikami, modlitbami a s

katechysmusem. 8. (I)

191. Žalostiwé wypsaní o tžkém trestání

božském. W Praze u Sedlansk. 4. 1591.

(Pele. Kal.)

192. Žiwota kesanského Spráwa neb spfl-

sob. 8. (Index.)

193. Žiwol Pána Ježíše pro dtí a dosplé

lidi, druhé wydání. 8. w Nikolspurku.
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POPIS
s p i s o w a t e 1 II eských.

{ímský fiocel ssnatnená oddleni, arabsUý t-namcná íslo w tmi oddleni, lilery a, b aíd. uk/t^itje

poet spis pod Itjmže íslem; zkrácení Pid. •zmimcnú, ie kniha, již se dolýe, jest uicedena
we Pidaickti

Abdon, Martin. — eský bratr.

Složil jednu píse w Kancionálu bratrském III. 48.

Abrahaillides, Izák. — Slowák, superin-

tendent, 1612.
Katechismus D. M. Lutera (wydal spolen s Eliá-

šem Lánim a Sam. Melikiusem). IV. 1406.

Adalbertus a S. Tobia. (Wojiech u sw.

Tobiáše.) — Carmelitan, 1721— 1738.
1. Phonix redivivus V. 939 a.

2. Regia excelsa campana V. 933. b.

3. Noinen et omen etc. blahoslawený Serafínus

etc. V. 992.

4. Pokorná služebnice Juliana Falkonina V. 993.

Adam, bakalá. — Mšfan a písa w Lito-

myšli asi 1492.
Napsal cestu Martina Kabátníka k Jerusalemu a

do Aegypta III. 194.

Adam, J. — Hudec.

Uwedl w hudbu pt eských písni VI. 511.

Adámek, J. — Studující.

lánky w echoslawu VI. 739.

Adelfiis, Jan.

1. Píse na Jana Augustu (posmšná) IV. 217.

2. Ohlášení se proti psaní knze Kyrmezera.
IV. 1465.

Adelshofeii, 1838.
We Kwlech VI. 496 k.

Adolf, Jiík Zdaunský. 1614.e pi pohbu Bohušika ze Zástizl. IV. 1710.

Achilles, Jan Beraunský. — Kazatel w Pa-

cow, fará we Pibislawi; 1587— 1617.

1. Knížka o poLiím heitmanu a jiných spráwcích
wojenských IV. 823.

2. Wýklady na ewangelia IV. 1510. a.

3. Wýklad na Daniele IV. 1510. b.

4. Wýkladowé kraticí na epištoly IV. 1510. c.

5. Jeronýma Wellera : Krátký wýklad historie

ewangelické o umuení pán Cpicl ) IV. 1510 d.

6. Kratiký wýklad na trojí zaslíbení p. boha o

Kristu. IV. 1510. e

7. Krátký a sprostný wýklad nkterých písem

swatých IV. 1510. f.

8. Krátký a sprostný wýklad na dw kapitoly

zjewcní sw. Jana IV. 1510. g.

9. Poslilla (z lat.) IV. 1559

10 Kázaní o moru IV. 1607. a.

11. Eortologia IV. 1607.

12. Mik. Hemmingia cesta žiwota wného (pel.)

IV. 183G

Akaiithido-Mitis, Jakub Welko-Polomský.
— Fará w Dínow a Skrainnicích. 1612—
1G!9.
1. Win< pobožný synu Tobiuse Stefka z Kolo-

dj IV. 188.

2. Zpráwa o Albrechtowi Wácsl. Smiickém
IV. 195.

3. Kratiké a sprosté spráwy swtské wyswt-
lení IV. 716.

4. Katechismus pro dítky IV. 1459.
5. Cunae theantropi mundo nati IV. 1476.
6 Asylm piorum IV. 1534.

7. Kiizáuí pohební nad Albrechtem Smiickým
IV. 1701.

8. Modlitby a písn IV. 1982.

Albert, 3Iikuláš, wiz z kamenka.
AletíllU.s, Adam.

Modlitby IV, 1992.

Aletílllis, 3Iikuláš.

Modlitby IV. 1992.

Amadeus a S. Josefo; 1725.
Institutio syntactíca Emmanuelis Alvari V. 33.

Ambroži, Jan. — Slowák, Orawské stolice

w UhMch slaužný (judex nobilium); 1780.
Škola Kristova VI.' 2203.

Alllbrozíus , Jií. — Slowák, narozen >y

doliiiui Kubín. Wracuje se z Wiltenberské

školy pes Slezko a Polsko , ml býti w
Krakow, jakožto ewangelický knz, utracen

(1718), a toliko listem vice-išpána Oraw-
skébo jest wyswobozen. Umel we Stítniku

r. 1746 co superintendent.

1. (Píse jednu duchowní z nminy peložil)

V. 130.

2. Gruntowní wyswllení katechismu V. 789. a.

3. Rozebrání ástek katechismu D. Martina Lu-
tera V. 789 b.

4. Jádro kesanského katolického ueníV. 789. o.

5. Agenda ecdesiastica sclavonica (pod sprá-

wau jeho wydáua) V. 1117.

6. Píprawa k smrti V. 1497.

Aillbrozius, Samuel. — Slowák, církwe e-

wangelické Radwanské kazatel ; horní super-

intendencí A. W. nolarius ; aud knížecího latin-

ského a baltského towaryšslwa wJen; 1803.
1. Dobrota a niauilrost boží atd. (e pi pohbu

p. Ludwika Radwanského) VI. 2079.

34
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3. Picmyšlowáni Zollikoforowa (pel) VI. 2214.

Ambrož od sw. Oiulije; l()T2.

1. KrátUé pop^iini iiiilosli 11 tlolu- dini dosáhnutých

skr/.c iiiodlill>uslflní:-'<"žíi s Marií :itd. V. 1427.

2. Pri-dní kresfanskóho lowUa starost (pel.

V. [:^^9.

AllierlíiljE;. Karel. — Naro/.cn w Klalowích

1807, 18 Zái-i. Sliidowal we Widni a \v

Praze, kdež powýšeii na doklorshvi \v lé-

kaslwi r. 183tí. Od r. 183;} až do Února

1837 byl assisleniein pii prolessoroNvi pí-

rodopisu J. S\v. Preslowi . od Února 1837

nkterý cas lajeinníkeni u hrabete Kašpara

ze Šlernberka. Od r. 1848 cdilelein wzorní

eské školy na Nowéin niesl Pražském.

1. Knížka o hmyzech V! 1470.

2 Kíimky ili rostliny na .Vlpách VI. 1472.

3. Luba ili chemie enusini (Pnimyslný posel

ást. I) VI. 148.Í. a. l.iSr).

4. Pehled liihy ili hmotozpytu VI. 1485 b.

."i Luebné zkaiimáni na suché cest Vi. 14<Sr).c.

6 Tabulka pátelm šipaisiwi VI. I') II.

7. .Nauení o domácícii jeilech a kazijedech 1604. VI.

W asopisech: Kwlv VI Kiíltl b 1ÍS7tí 1067. q.

1173 f. I.'i88 d. — Jinv a nyní VI. 187 a 1.^88.

c. — Wela VI 187 f 147,í k. — ochoslaw
VI. 993. ff. 1473. c. — asopis Mus. VI 1140 f.

1173. a 1488. c. 1588. a. — Wlastimil 1173 g.

— Krok 1473. i. — Weerní wyražcní 1473. r.

1,i07. q. |.")88. h. — Ilronka IfjOV. k.

Alliort. Wawinec Emanuel. — Uitel školy

Swaloštpanské na Nowém mst Pražském.

Uil mládež zacházeli s hedháwím, zaslaužilý

o wzdlání její wilbec: r. 1784 poctn pe-

nízem od .Josefa 11; 1783—1799.
1. Píse ke cli Josefa rytíe z Florentinu VI. 390.

2. Prawidla zdwoilosli, opatrnosti a zachowání
drawí VI 1288.

3. Uwedení. jak se hedwábní dílo koná VI. 1555.

AliastaHÍI18, J. — Kapucin w Praze; 1660
— 1677.
1. Zrcadlo žiwota wného V. 727.

2. Majeslas Ix-ata; virg. Maríje V. 1435.

Alldl, Jiík, Králowéliradcký: 1542.
Erasnia Kotcrodamského spis o ustanoweni w

církwi (pel., IV. 1241.

AlldrecT, Wawinec, Poliský. — Fará Krá-
iowický: 1618.
Antidotum desperationis IV. 1915.

Aiidrotiiis, Fulvius: 1631.
Hody duchowní V. 705.

Z AllkcTíšteiiia Fridrich: 1782.
Wyznání wíry ewantfelikw. Peklad z nininv

V. 1756.

AiitoclK wiz Z llireiibiiika.
AiivÍkÍiiiis. Viktorín Skiil(.ský. — Kazatel

na Horách Kutnách; 155 1.

Husown kázaní dwoje o Antikrislu a šelm (pel.)
111. 24'. d.

AqiienHÍH, wiz WodnaiiKký.
Aquiliiias. wiz >V«>rliiiý.

Ariiolt, Jan ; 1H79.
Apniyka duchowní i tlesná (/. nm) V. 576.

ArseililIK. Kašpar, z Radbuzy. — Stndowal
theologii w Híin w collcgiuni gerinuiiicuui

;

r. 1621 dkan melropolilan.skélio kostela

sw. Wíla w Praze; umel l()29. 13 Zái.
1 Kázaní in reconcílíatione hlawniho kostela

Pražského 1621. 28 Unora V. 885.
2. Pobožná knížka o biahoslawené pann Marii

w Staré Boleslawi V. 11. >8.

AropaMls, Kašpar, Pardubský. — Dkan we
Slaném; 1610— 1620.
1. Parallelismus. srownání Eliáše a J.Husa IV 629.

2. Synopsis ps. 22 , o Krista pána snížení a w
auadn mesiášském powýšení IV. 1530.

Astoil, Zachariáš. — Kazatel a senior w lí-

wanicicli; 1601.
(Pídawky k annotacím bible bratrské) IV. 1185.

Allhkowá. Amalie; 1844.
Báse we Kwtech VI. 496. k.

Auerhek wiz Bíber.
z Aiier.s|ia(*liii, Mikuláš Fleškin. — Heitman

hradu Peništeinskélio ; 1645.
Diarium obležení Pernšleina od Swédfl r. 1645.

V. 303.

Augusta, Jan. — Narozen w Praze r. 1500
Wychowán we wíre strany pod oboji, slu-

dowal w Praze na universit, potom we
Wittenberce, kdež seznámil se s uením Lu-

tbera a Melanchtona, s nimiž napotoin stálé

pátelstwí chowal. Po nawráceni swéin do

wlasli pí-estaupil k jednot bratrské; k

auadu jáhenskému zízen r. 1529, ku knž-
skému r, 1531; wzat do auzké raddy bratí

1532; byl starším a biskupem jednoty bra-

trské. Po pí-emožení strany pod obojí od

Ferdinanda I r. 1547 byl jat, muen a 16

let w tuhém wzení držán na Kriwoklát

;

od krále Maximiliana propuštn roku 1564.

Spisy jeho pro jadrný a istý psaní spíisob

píjemn se ctau. Umel we Mladé Boleslawi

r. 1572. 13 Ledna, stár 72 let.

1. Písní 108 w kancionálu bratrském III. 48.

2. Písn, kteréž dlal we wzení IV 59.

3. O wyobcowání dwau osob híšných ze sboru
Litoinyšlského IV. 517.

4. Zrcadlo knžské (z nmecké knihy M. Lutera

proti knížeti Brunšwíckému pel.) IV. 1233 a.

5. Spis proti Ilabrowanským IV. 1233. b.

6. O záwazcích kre.sfanských zákona Kristowa
IV. I2t3. c.

7. Ohlášení a ozwání proti knížce Petra w Za-
sadí IV. 1233. d.

8. Spis k císai do Angsbnrka IV. 1233. e.

9. Psaní sboru Litomy.šiskéiuu IV. 1233 f.

10. Pe s knžstweiu "kalíšným IV. 12.33. g.

11.0 pokušeních. IV. 1233.' h.

12. Rejstík a ei ald. (Uení eských bratí)

IV. 1233 i.

13. Piinv, proby bratí do kostelfi choditi ne-

mli. iV. 1233." k.

14. Odpowdi na artikule podané jemu we w-
zení IV. 1233. I.

15. I'íin\ piznání jeho k stran pod obojí

IV. 1233. m.
16. Swédeclwí olcíi o Antikristu IV. 1233. n.
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17. Píiny, pro pi knéžích koUeje Piaíské

není IV. 1233. o.

18. Kázaní o Jidášowých dtech IV. 1569. a.

19. Kázaní o ustanowiní na biskiipstwí s\v. Ma-
tje místo Jidáše. IV. 1569. h.

20. Swédectwí o p Justine z Kunštalu, e po-
hební IV. 1669.

Augustini, Matj. — Narozen w Liplow;

rektor školy Necpalské
,

pak Trenoaiiské až

do r. 1753.
1. Báse w kancionálu V. 86.

2. Služebník Boha žiwého Daniel Knogler m-
štnín elc. V. 1092.

3. Piem\šlowání o trpliwosti kesfan.ské V.

1487 "a.

4. Pemyšlowání o smrti V, 1487. b.

Augustini, Matj. — Slowák, syn pedešlého

1779. Od nho snad jest :

Nábožné kázaní wojenské VI. 1983.

Alljezdský, Alexander:, 1561— 1565.

1. Kancionál bratrský III. 48.

2. Hisloria turecká (peklad.)

AllllhoAtský , Wácslaw Krist. — Fará w
Bosni; 1607—1612.
1. Kázaní o narozeni pán IV. 1627. a.

2. Kázaní o tžkosti dlauhé IV. 127. b.

Alipický, Jan. — Fará u sw. Štpána w
Praze; 1571.
1. Svvítedlnice duší IV. 1820. a.

2. Obžiwující koen uwadlý, zemdlený a na poli

umrtwený, to jest srdce lowka etc.IV. 1820 b.

3. Rozmlauwání Jana s Bartolomjem IV. 1821.

AlISObský, Karel Coelestin. — Narozen w
Jindichow Hradci 11 Lislop. 1795; Fran-

tiškán, kooperator we Wotlcích w Beraiinsku.

Psal 1838—1843.
Pojednání o wýslownosti syllab di, dí, ni, ní

etc. VI. 54.

lánek w eské Avele VI. 107G, d.

Alispitzer, Patricius. — Kanowník eholní

Lateránský ; 1730.
Hortus conclusus VI. 956.

Aii-steekv, B. P.; 1845.
We Kw*tech VI. 496. k.

Axiar, Pawel Josef. — Písma sw. doktor,

kostela na hrade Pražském praelat a kapi-

tulní dkan; f ^714. 8 erwna.
Nábožný horliwý wdce do msta sw. nebeské

ho ; kázaní wýroní V. 870.

Uabáliek, František. — Studující.

W echoslawu VI. 739.

Babler, Tomáš. — Fará w Budjowicích
eských; 1550.
Peklad: Frid. Nausca, kesfanská modlitební

knížka IV. 1 936.

Bakora, Josef (Množislaw). — Narozen w
Malin 13 Února 1803; uitel w Praze.

1. Iwan Wyžihín (z rusk. od Buliíarina) VI. 874.

2. Malý wypraw (od Josefa a Štpána Bako-
ríiw) VI. 1269.

3. Malý gratulant (od týchž) VI. 1377.
W asopisech: Wela IV. 913 d. — Jindy a

a nyní IV. 1008 g. — Kwty IV. 1036 i. —
Wlastimii VI. 1076 m.

Bakora, Štpán. — Uitel w Praze.

1. Malv wvpráw (od Jos. a Step. Bakorw)
VI. '1269.

2. Malý gratulant (od týchž) VI. 1377.

Baowšký, J. — Sazefc tiskaský; 1843.
AVe Kwtech VI. 496. k.

Bacil, Bedich; 1843.
We Kwtech VI. 496. k.

Bacháek, 3Iarlin. — Narozen w Naumi-
cich bliž Slaného asi r. 1540; chodil do
nižších škol we Slaném, w Táboe, u sw.
Štpána w Praze, konen w Klalowech

; wy-
konaw studia na universit Pražské, odebral

se do Znojma, aby se nauil nmecky, po-
tom do Wídn, kdež jej sob co krasopisce
oblíbil tehdejší biskup Wídenský (potom ar-
cibiskup Pražský) Antonín Mohelnický. Odtud
odebral se do Nmec, a studowaw na uni-
versitách w Lipsku a Wittenberku, teprw asi

w 30 roce wku swého do wlasti se na-
wrálil (^1570). Byl succentorem w Žalci,

spráwcem školním w Pardubicích; stal se r.

1577 bakaláem, r. 1582 mistrem swobod-
ných umní w Praze, naež, tuším ješt toho
roku, stal se professorem na universit. Ped-
nášel nejwíce mathematiku, astronomii a

klassiky latinské i eské. Roku 1585 a 1586
byl dkanem fakulty filosofické

, w létech

15&1, 1593, 1597 vicereklorem, potom od
27 íjna 1598 až do sw. Hawla 1600, a

zase od sw. Hawla 1603 až do smrti swé
dne 16 Února 1612 rektorem university.

Umel w 72 roce wku swého. Muž d-
kladn wzdlaný, o školnictwí w echách wy-
soce zaslaužilý.

Rudimenta Cosmographica Johannis Honteri IV
653.

Bajza, Josef Ignác — Slowák ; fará Dolno-
Dubowský w Uhich, pak kanownik Preš-

purský; t 30 List. 1836 w 82 létech wku
swého.

1. René mladenca píhody a skušenosti VI. 777 a.

2. Weselé iiinky a eení VI. 777. b.

3. Píklady ze swalého písma VI. 1886.

Bakowský, Jan.— Fará w Bakow; 1582.
Sedlák powycwiiMiý etc. IV. 896.

Balbíu , Bohuslaw. — Narodil se r. 1621
w Hradci Králowc, z rodi stawu rytí-
ského; ztrafiw otce záhy, wychowáa w a-
stolowicích w dom pána z Oppersdorfu.

Studowal latinské školy w Braumowé, w
Jiín, w Praze; wstaupiw do ádu Je-
suit (1636), sludowal filosofii a theologii;

naež se oddal wyuowání mládeže we ško-
lách humanitních. AVedlé powolání tohoto

celé žiwobytí swé zaswtil djepisu O^eskéimi

o kterýž swými díly, latinsky psanými, welkau
zásluhu získal. Mrtwicí rann, tak že celau

jednau stranau hýbati nemohl, po pti létech

34*
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na to zemel w kolleji sw. Klimenla roku

1688. 29 Listo|)íulii.

Žiwot Jan;i Nepoimukého V. 1311.

Balíi(u\vits K.; 1830.
Chwiilozpw ke cli Josefa Belika, biskupa Spiš-

sk-ho, VI. 461.

Baiiibas, W. , 1846.
\V i>ké Wele VI. 913.

lláliowský. .lili. — Slowák; rektor školy

Žiliiiské w Uhricli okolo r. \óf)0-^ f 1561.
.SIdží! lu-Uteré písn w Kancionálu V. 86.

Baiitíchiier, Ezechiel; 1680.
krátká rada, kterak by se sprostý lowek w as

niorow rány zachowali nil V. fiTf^.

Barálli, Daniel. — Narozen wc Weliké Pa-

lii/.i w Uliiich, knz Assodský; umel 1802,
(Zpcwy pínvodni i peložené) VI. 226,

Barš; 1838.
A>e Wclc VI. 496.

Bariier, Jan, — Narozen w Jiín 1G43;
Jesuita; umel 1708 w Kutnlioe.
1. Sunmiarie na teni a ewangelium V. 671.

St54. b.

2. Oko pán aneb dobije spoádané hospodástwí
polní, od KrištíiTa Fischera (z lat.) V. 567.

3. Píhehowé starého i nowého zákona, od P.

z Royaiiinonlu (z francauského") V. 8l8.

4) Jiího Šercra poslilla (z nm.) V. 839, 864. a. c.

5. Wšeho swta wojna V. 1391.

6. Mik. Causina: Dwur swatý (z franc.J V. 1452.

Barták. J. ; 1838.
>Ve Kwétech VI. 1076.

Barfilold, míz z Praíteiiberka.

Bartoluiiicides, Ladislaw. — Narozen w
Klenowci w Uhrích r. 1754; muž uený,
spisowatel latinský i slowenský; umel 21
Bezna 1825 w Ochlin, kdež byl knzem
ewangelickým.
1. rtopia vi. 589.

2. Historie o Americe VI. 949,
3. Geofirríifia s 6 mapami VI. 1143.
4. Kralická historie pirození VI 1458.
5. Summa náhoženstwí kcsfanského VI. 1769.
6. Jádro kcsfanského ewangelického nábožen-

stNNÍ VI. 1806.

7. Druhé poswcení chrámu cwangelického U-
ho.šfanského VI. 2068.

8. Zrdhkotrcra ei, modlitby a cwiení se w
náhoženstwí fpel.) VI. 2214.

Barto. František J, — Narozen w Plzni;

fará Charwatský, potom dkan Skuteeký

;

1731— 1748,
1. ("aiulus leonis rueiens. Lew waucí cle. V.

968. a.

2. Cocliim novum. Nebe nowé elc totižlo Nor-
bert swalý V 968. b.

3 Wiiiicc w krwi wštípcná etc. Kázaní na den
irisiallací I'. Fab. Cccimry, faráe we Wraném
V. -.itiH. c.

4. Fi.l.Ii., ft pnidens dispensalor. "Wérný a opa-
trný wláda ftc. V. 968. d.

'>. haz.ilel i.oíliuný. Kázaní V. 968. e.

Bartoš z Bíliny. _ Fará w Prostjowe
u sw. Petra; 1540—1544.

1. Spis, w kterémž uení a zachowánf bratí
Bolslawských /.estné býti dokazuje IV. 1234.

2. Psaní proti kázaní Martina .Michalce IV. 1245.

Uarto.š pí.saí-. — Mšfan Pražský, rodilý

Pražan. Byl dne 9 Srpna 1525 pro nábo-
ženslwi ewangelické wypowdn z msta, a

teprw po tyech létech zase se nawrátil.

Žiw byl ješt roku 1544.
Kronika o pozdwižení jednch proti druhým w

obci Pražské I. 1524. 111. 132.

Bartošek, wiz z Dralioiiic.

Barty.s, Matj. — Pewor kláštera Cister-

cienského, Welehradskélio ;
1728— 1740.

1. Riižc nad potoky wod ctc aneb sw. Jan Ne-
pomiický etc. V. 974. a.

2. Pufina t^elicitatis Moravica? etc. V. 974. b,

3. Nobilis inalris eccl. Welehradensis nobilis filia

ecdesia Poicssoviensis. V. 974. c.

Barwíí*, Josef. — Narozen w Tebechowi-
cícli dne 3 Dubua 1821. Studowal od roku

1634 na gymnasium w Králowé Hradci, fi-

losofii od roku 1839 w Praze. Umel na

saucliotiny wTebecliowicích dne 26 Srp. 1840.
We Kwétech VI. 496. k. — W eské Wele

VI. 496. m. 559 h. 913. d.

Baka, František. — Studující.

W Cechoslawu VI. 739.

Baiiin^arteii. —
Hakmalilka, z|)wohra VI. 615.

Bailtssor, Ezechiel; 1680.
Krátká rada Píd. 2.

Baworowský, Tomáš. — Arcijaben Pl-

zeský, potomkanowník metropolitního kostela

Pražského, posléze tamdkan ; 1552— 1561.
1. Nauení a wvhlá.šení o pijímání pod obojí

spíisohau IV. 1272.

2. Postilla eská IV. 1550.

3. Desatero kázaní o sw. pokání IV. 1576. a.

4. O umuení p. n, Ježíše Krista; rozjímání IV.

1576. b. 1805.

5. Dwoje kázaní pislawnosti nowé mše IV. 1576. c.

Baworyiiský, Beneš z Wlího pole, — Starší

bratr, pastý a spráwce sboru Boicslawského.

Umel 1535 w msíci Srpnu.

Kniha o prawém náhoženstwí kesfanskémIV.1344.

Baycr. Josef; 1835,
Obraz utrpení, ili powzbiiení ku pomoci ne-

šfaslnvm Blatenanum, od P. A. Reitingra a

Jos. Bayera VI. 1022.

Beck, Antonín Jaroslaw, — Narozen w Budi
bliž Jemnice na Moraw 6 Ledna 1813,

Nižší školy odbyl we Znojm a w Brn,
práwa we Wídiii. Co doktor práw byl p-
staimem u knížete Swarcenberkaj r, 1848

poslancem k listawodárnému snmu íšskému

od okresu Teboského; nyní redaktor e-
ského zákonnika íšského we Wídni a mini-

steria lni sekretá.

W asopisech: Kwty VI. 913. c. — asopis
esk. Mus. VI. 1084.

BeckoHSký, Jan. — Narozen 1685. Studie

nastaupil w roce 16., w 26. wslaupil do
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ádu kižownikfl s erwenau hwézdau ; spra-

wowal 1 1 let hospodáíslwí
,

potom špitál

kížownický, tehdy now založený, u sw.

Anešky na Nowém mst Pražském. Umel
26 Pros. 1725. Psal ke 40 knihám, mezi

nimiž tyto eské'

:

1. Poselkyn starých píbhu eských V. 286.
2. Krwe newinné žízniwí wlci Diokletían a Ma-

ximian etc. 389.

3. Základ žiwobytí katolického V. 756.

4. Palma milosti, palma šfastnosti, sw. Jan Ma-
tenský , sw. Felix Walezký V. 1300 b.

5. Apoštol pán sw. Judas Thaddaeus V. 1300 c.

6. Milá chof nebeského miláka , blahoslawená
Aneška panna V. 1300. d.

7. Studnice wod žiwých V. 1445. a.

8. Trojice nejswtéjší V. 1445 b.

9. Cesta milosti, cesta šfastnosti k šastné w-
nosti V. 1445 c

Beák, Tomáš. — Narodil se 16 Prosince

1813 w Olšanech, wsi mezi Olomaucí a

Prostjowem. Studowal na Unowské n-
mecké hlawní škole, pak na gymnasium a

we wyšších školách w Olomauci. Dne 22
Záí 1837 wyswcen na knžstwí, stal se

kooperalorem w Markowicích, kraje Hradišf-

ského, odkudž r. 1840 pesazen do Wlkoše

w Perowsku. Roku 1844 uinn expositau

w Kyselowicích. R. 1849 zídil prostoná-

rodní duchowní asopis : Cyrill a Melhod,

který redigowal spolen s baronem s Kó-
nigsbrunu a s Lýskem.
W asopise pro katolické duchowenstwo.

Bedec, Šimon Thad. z Falkenberka. — - Pod-
pisowal se: caesareus rerum naturaliuni in-

quisitor, sancti evangelii minister; 1608.
Werše na smrt p. higmunda Smiiického IV. 190.

Beer, František. — Narozen w Rožmitálu 4

Pros. 1790; fará w Poaplích.
Píhody Bianky Kapelly (z wlask.) VI. 810.

Bechyíika, Jan. — Kaplan u sw. Appolinaíse

w Praze, knz pod obojí 5 asi 1550.
1. Widní mládence nemocného IV. 792.

2. Rozliná pojednání kesansky mrawného ob-
sahu IV. 1801.

Bél, Matj. — Narozen w Oow w Uhích
1684; kazatel pi Prešpurské nmecké cír-

kwi; muž uený; psal we wšech jazycích w
uherské zemi obwyklých ; umel 1749.
1. Orlhographia bohemn-slavica (Pochybno, se-

psána-li od nho ili Pawia Jiikobei) V. 20.

2. Christ. Cellarii Liber inemorialis latinitatis, lo-

cupielatus cura 31. Belii V. 63.

3. Pátlstwím Hygey, s teologií towaryšstwím
Hermann Leidenfrostské swadebné weselí etc.

V. 192.

4. Píse w kancionálu V. 137.

5. Biblia sacra. to jest, biblí swatá (podlé bra-

trské od r. 1613 s promnau místy uinnau
V. 653.

6. Písma swatého nowý zákon (^Pedmluwa od

Béla) V. 655.

7. Jana Arnda: R^ská íahiádka (pel.) V. 1612.

Blecky; 1836—1837.
We Kwlcch IV. 1402 b.

Belkowský, Jan z Ronšowa; 1582.
Knihy pamtní msta Prostjowa IV. 473.

Blohradcký, F. B. ; 1844.
We Kwtech VI. 1067 q.

Blský, W.; 1839— 1841.
We Kwtech VI. 496. — We Wele VI. 496 m.

Benátsky, J. W.; 1844.
We Kwech VI. 1008. k.

Beilde, Karel. — Církwe Slowansko-Chme-
lowské w Uhích kazatel; 1837.
Složil báse VI 2065.

Benda, Ondej. — Slowák; církwe ewange-
lické W^elko-SIažanské kazatel; 1807.
Zpráwa, kterau sob pi uwázení nowého knze

jak církew, tak i nowý knz zachowati má
VI. 2119.

Benedikti, Jan Blahoslaw. — Slowák; pro-

fessor w Kežmarku ; 1825.
Písn swtské lidu slowanského w Uhích (^vy-

dal spolen se Šafaríkeni, KoUárem etc.) VI.

229.

Benedikti, Wawinec Nudožerinus.— Slovák,

narozen w Nedožerech , Nitranské stolice r,

1555; pišed tuším teprw r. 1598 do Prahy,

kdež pijat byl mezi aiumny university Kar-

lowy, stal se r. 1599 spráwcem školy Ža-

tecké. R. 1600 pijal grád mistrowstwí swo-
bodného umni ; naež (asi od r. 1604) byl

professorem této fakulty w kolleji Karlow.
Pednášel klassiky a malhemaliku ; r. 1611
zwolen za dkana fakulty lilosofické ; hor-

livvý o reformací akademie w as majestátu,

odkázal universit 1000 kop miš. Umel r.

1615. 4 erwna.
1. GranimaticíB bohemicae libri duo IV. 10.

2. Paraphrasis na 10 žalm IV. 118.

Beneš, wíz z Uorowic.
BeneŠOWSký, Jan. — Arcidkan w Krá-

lowé Hradci; 1591.
O dstojnosti slowa božího písnika IV. 104.

Benesowský, Matauš, jinak Philonomus, —
Narozen w Benešow ; kazatel u sw. Jakuba

na Starém mst Pražském ; písa konsistoe

Pražské, potom spráwce školy sw. Wila na

hrad Pražském; 1577— 1585.
1. (íranimalica Bohemica IV. 9.

2. Knížka slow eských wyložených , odkud
swiij poátek mají IV. 19.

3. Epištoly sw. Ignatia (z lat.) IV. 1762.

Beiiesowský, Wácslaw. — Fará we Pro-

síku blíž Prahy; ustanowen r. 1581. 12

Prosince za administrátora strany pod obojí,

pesléhowal se do Prahy, kdež uinn fará-

em u sw. Martina; pozdji (od r. 1583)
bydlil pi kapli Betlémské , zasláwaje pi ni

úad kazatelský. Po obnow konsistoe r.

1590, kdež ustanowen jiný administrátor,

odebral se lase na faru swau w Prosíku.
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Fará

Aiiciiíí,

Bezna

Ozwánf starycli erhúw a Morawcftw proli tiin.

kteíž o níili mltiu ili . že jsaii ode/iinii

cirkwe swalr. IV. 1321.

Beiiíiowský wiz Wolf.
Belll'lka^ Jan. — Dkan na Zikowi; lunel

30 Zái 1831.

Zanechal ihiclmwní ei w rnkop. u J. Stadlcra

faráe w Cist.

Beillio. — Kapncin; 17-13.

.Xáležitá zpráwa regul etc. V. 476.

Bepta , Buliuslaw Wysokomýtský. —
w Milelín nad Bystrici; 1594.
Po.<tilla ewanselická IV. 1558.

Berálik, Wácslaw, — Narozen w
23 Ledna 1785; stal se knzem 17

1615; fará we Wosenicích ; 1815.
W echoslawu VI. 739.

Beránek, Michal. — Narozen dne 1 Rijna

18 1 (')(?) we Sledmii. Co neniluwn do-

stal se odtud do Kutnéhory, do Malešo-

wa , we telini roce wku do dwora Za-

browského u Bydžowa. Uil se w Byd-

tow
,

potom na hlawní škole w Hradci

Králowé, na gymnasium w Jiin pod Ma-

chákem, na wyššich školách w Praze. Roku

1837. dne 1 Kijna obleen do raucha ádu
Johannitského >v Praze, we kteréž eholi

složil sliby dne 5 Listop. 1940. Swceni
knžského dosáhnuw dne 27 Února 1842,

ješt co poslucha theologie, stal se koope-

ratorem w nmecké krajin, nejprwé w Lan-

genau u eské Lipy
,

potom we Wolfers-

dorfu.

Z asop. pro katolické duchowenstwo Ví. 275 d.

Berser: 1839—1843.
W eské Wele VI. 496 m. 559 h. 588 h. 599 h.

913. d. 1076 d.

Berglier, ^^'ácslaw. — Narozen w Praze 1763;
nejprwé abrikant w lUimburce, potom ta-

jemník pi wyslanstwi Brasitském, posléze

auednik pri bankálu we Widni ; w malhe-

matice a w eech zbhlý.
W Kroku VI. 1140. n. 1409. g.

Sbíral k slowníku eskému po mnohá léta. kte-

rýchž sbírek užilo w Jungmannowu sluwníku.

Berc-lltold, hrab Fridrich. — Doktor lé-

kaslwi; 1831.
W Kroku VI. 1607 e.

Berlika, Wojtch Šebestian, jinak Scipio.

— Narozen w Plzni r. 1567; Jesuita: uil

filosofii, mathematice a theologii; regens w
konviktu Pražském r. 1(511. Opustil íád a

newi se kde umel.
1. Knii.ionál katolický IV. 131.
2. Be/.žeiistwí knžské IV. 1432.
3. Fosiilla katolická ly. 15(i3.

4. RozmlaiiNViini sw. ehoe Welkého o žiwo-
lech a zázracích swatých IV. 1777.

5. Ziwoty swatých od Petra Skirira sepsané
(s pols. pel., IV. 1790.

Bernard. — Doktor Sencnský: w 15 slolelí

Re k ryliii Keynnnulowi o ádném hospodá-
stwí III. 252.

Berilbalk, Kliment Rodoslaw. — Narozen w
Byslrow w Chrudimsku 14 Bezna 1783;
aktuar pi kriminále w Jiin ; umel 4 Led.

1827
Piispl k 1'rwoiináni pknýcli niiiní od Hromádky

VI. 734. a ku Kraiiicriow Zlaté knize V. 73H ii".

Berilliaiis, František. — Narozen w Bran-

dýse; 1830—1831.
We Kwtech VI. 108.

Beniolák, Antonín. — Narozen w Slanici

>v Orawské stolici 4 Rijna 1762 z rodiny

šlechtické, za Leopolda I r. 1081 od misia

rodinného Slawnické nazwané, byl katolickým

faráem w Czeklészu (Landscliiitz)
;

poloni

dkanem Nowo-Zámeckým a direktorem školy

národní; umel w Ersek-Ujwáru w Nitranské

stolici 15 Ledna 1813.
1. Poekadla slowenské V. 44.

2. Dissertatio philologocritica de literis Slavo-
rum VI. 41. a.

3. Linunap Slavica^, per regnuin Hungariis usi-

tal» orthografia VI. 41. b.

4. Granuuatica slavica VI. 97. a.

5. Elyniologia vocum slavicaruni VI. 97. b.

6. Slowá slowenský, esko-latinsko-néniecko-
uherský VI. 160.

7. Néco o Epigrammatcch a nebožto .Málorád-

koch VI. 170.

8 Baseii na Antonína Fandly VI. 373.

9. Katechismus s otázkami VI. 1800.

10. O wážn()>ti a uctiwosti stawu knžského.
Kázání VI. 206.

11. Na smrt S/.locsko Gurka Suranského farára pu-
hrebna káze VI. 2080.

Beskowíšký, Jakub, — Narozen w išEo-
wicích r. 1579; Jesuita; kazatel, potom di-

rektor kolleje Krumlowské; . r. 1623^ umel
w Linci r. 1624. ÍŽ7 erwence.
Peložil z wtšího dílu: Wawiuce Suria com-

mentarius reruni in orb gestarum V. 256. 1248.

Bezdka, František. — Narozen 7 Dubna

1798 \v Beziiow ; stal se knzem r. 18'?5.

17 Srpna ; byl gymnasialnim katechetau w
Pisku.

W e.skc Wele VI. 496.

Bezdka, Frant. Seraf. — Narodil se roku

1798. 7 Dub. w mst Beznici, w Prachensku.

Na hlawni škole w Beznici w prwni tíd uil

se psaní, tení a poítáni , wše dosti málo

esky; w druhé a t-etí pak wšemu nmecky.
Wystaupiw z hlawni školy, odebral se roku

1813 na gymnasium Písecké; a roku 1818

do Prahy k uení se rilosolickému , lehdái

triletému. R, 1821 obrátil se tutéž k bo-

mlumeclwí a nadto r. 1822 do semináe.

R. 1825 byl na knžstwí swcen, a dostal

se za kaplana do Zlonic. Jeho již dáwno

pokažené zdrawí pi welkých prácích ntizelo
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wždy vvíce, až ku konci r. 1828 iislawic-

ným chrkáním krwe umoen r. 1833 ode-
bral se do Slaného, jsa nucen od wýslužného

žiwu býti. R. 1837 wstaupil co praktikant

k c. k, bibliotéce a byl 11 Dubna r. 1845
za tetího, konen 12 Srpna 1848 za dru-

hého skriptora powýšen.
Wydal now : Základowé maudrosti a opatrnosti,

ili prawidla wezdejšího žiwota, s piedniluwau
od P. J. Safaíka.

Biber, Maximilian Awerbekcius. — Doktor

;

1590.
Peložil Jiího Scherera: O nowé newídané a

neobyejné monstrancí etc. (z ném.) IV. 550.

Bidoiies, Const. Krist, z Bidenthalu ; 1724.
Wýstraha proti ímsko - katolické náboženstwí

"ubíhání V. 770.

Bílejowský, Bohusiaw. — Narozen w Ma-
línj knz pod obojí^ kazatel w Kutné hoe
u sw. panny Barbory, potom w Praze, snad

u sw. Hawia. Byl žiw pes 75 let, pon-
wadž dle Balbina znal Augustina Luciana

Sanctuarienskébo, biskupa strany pod obojí,

kterýž pišel do Prahy r. 1493. Bylf týž

biskup w Kulnéhoe u sw. panny Barbory

r. 1490, kdež jej Bílejowský widl. Umel
w Praze r. 1556. 8 Dubna; pohben u sw.

Hawla.
Kronika eská IV. 515.

Bílek, Jií. — Fará Chotšowsky; 1617.
Budi kesanské pobožnosti IV. 1914.

Bílíliský, Vincenc; 1820.
Pispl k Hyllosu VI. 737.

Bílowský, Bohumír Josef, — Narozen w
Hulcín na Moraw ; protonotarius apoštolský,

fará Letowský; 1703—1724.
1. Ecclesiasticus cherub, církewní cherubín.

Žiwot Jana Sarkandra V. 171.

2. Salus sanctuarii, aneb šestka duchowní swa-
tému Liboriowi etc. Kázaní V. 867. a.

3. Cantator cignus funeris ipse sui. Kázaní V.

867. b.

4. Hlas duchowní Labut. Kázaní V. 867 c.

5. Doctrina Christiana etc. Kesanské uení du-
šeni k spasení. Kázaní V 867. d.

6. Doctrina et veritas etc. Kázaní V. 867 e.

7. Pia quadragesima . . . Ježiš Nazaretský, král

Židowský etc. Kázaní V. 867 f.

8. Passio dei nostri Jesu Christi etc. Kázaní V.

867. g.

9. Coeluni vivuni etc. Nebe swatoswaté etc.

Kázaní V. 867 h

10. Rogus incombustus — sen Sarcander. Kázaní

V. 995.

1 1 Pntowání nábožné k sw. Cyriliowi a Stra-

cbot V. 1199.

Bílowský, Goltfrid Hynek. — Dkan Pisecký

1659.
Nowý cherubín, 1. j. sw. Ignatius. Kázaní V. 859.

Bilý, Jan. — Narodil se 6 Prosince 1819

w Kaunicích, nedaleko Brna. — Na studia

se odebraw do Brna ze školy domácí, s du-

chem na pólo ponmeným, teprw tam we
školách, w zacházení se saudruhy (zwlašl
Smídkem, Zrzawým a j.) k pstowání jazyka
mateského podncowán býwal. W aluninatu

Brnnském, do nhož wstaupil, zuil práw
nejlítjší boj pro li wlastimilným alumniim se

strany policie i pedstawených. L. P, 1843
pedce na knžstwí wyswcen, pod tuhé do-
zorstwi s jinými bratry swými poslawen, o-
sprawedlnil swé zámry, jakými w alumnat
písobil, proež brzo dohlidka od nho wzala
jest. Po wyswceni dán byl na winici Pán
do Židlochowic, blíže Rejhradu.
Sepsal historii církewní n kázaní (w rukopise;.

Bílý, Wácslaw. — eský bratr.

Píse w Kancionálu III. 48

Bílý, W. J, — Uitel, 1797.
Pwodní základowé k uniení poetnímu

Birhel, (Birkel?) Jan; 1732.
Jan jménem i skutkem. Kázání V. 972. 1346.

Bisaíío, Mikuláš. — Písa msta Tebíe, 1660.
Pamti msta Tebíe V. 317.

Bisieký, wiz Byšieký.
Blalia, Josef. — Mistr owácký. Umel 19

Ledna 1831, stár 77 let.

Nauení pro mladé sedlské hospodáe VI. 1498.
Blaha (Blaho), Matauš. — Ktn 18 Srpna
1772 w Bystici (?) Turanské stolice w
Uhich. Studowal we Wittenberce do roku
1797; stal se kazatelem w cirkwi ewange-
lické Wrbicko-Swatomikulášské r. 1798, a

starším církwí ewangelických Liptowských
r. 1819. Celé jmní swé, obnášející 13000
zl. st. odkázal k dobroinným úelm. Umel
dne 21 Bezna 1837.
1. Nábožná kázaní na wjteckv nedle a swálkv

VL 19.^0.

2. Nábožné kázaní po swém powstání z nemoci
VL 2045. a.

3. Prosba apoštolská. Kázaní VL 2045 b.

4. NáI)ožné kázaní w den wstíiupení pán na
nebesa VL 2045. c.

5. Nábožné kázaní pi poswcení chrámu církwe
Kybské VI. 2045 d.

Blahoslaw, Jan. — Druhý biskup jednoty

bratrské a nástupce Jana Augusty. Naro/.en

1523. 27 Února Starší jednoty poslali ho
do Witlenberka, Králowce a Basilee, aby tam
bohosíowi a eem se nauil. Umel r. 1571.
24 Listopadu.

1. Písní 55 w Kancionálu III. 48.

2. (írammatika eská IV. 7.

3. Muzika IV. 44.

4. Ewangelie aneb tein' swalá, která .slowan
pašije IV. 65.

5. Historia prawdiwá o nkterých zwláŠtních
wccch a diwech božích IV. .529.

6. Ziwol Jana Augusty IV. 614.
7. O pfiwodu církwe etc. IV. 1276.

BlaNÍUH, Jan, starší. — Slowák; knz w
Diwácích 1704, w Lipi 1705, w Tienmé
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1812. i'i'0 nediižiwosl od r. t7tí) nž do

r 1749 u swýcií pálel xiw ; iiníel w Pa-

hiee u syna.

1. Pisní Ifi w Knncioiiiílii V. R6.

2. haitlý duch ihwid liospodina V. 119 a.

3. Rozkoše doimi bo/ílio V. 119 b.

4 Pisn nábožiu- w knize: Apatiíka durhowní
'

V. 119. c.

5. Jesu bciiedicenle. Milowiiíku písní duchowních

rozkoše nowé elo. V. 119. d.

6. Jesu bcnediiente. Rozkoše aneb okrasa doniu

božího, t. j. duchowní nábožné a pronikawé

árie elc. V. 119. e.

7. Pokladnice domo>vní pro dítky kesanské V.

499.

8. Jesu benedicente. Apaleka duchowní V. 582

9. Bím uwalen' na liospodina. anel) obrana proli

falešnému oluvinní ."Štpána Dubniczay. V. 776.

10. Martina Mollera: Poslilla (pel.) V. 844.

11. Apateka duchowní w as morowého nakažení

V. 1470. a.

12. Confessionale ewaníelicuni V. 1470. b.

13. Evanorelicuni conscienliosum V. 1470. c.

14. Písní 20 w Kancionálu VI. 195.

Blasilis, Jan, mladší. — Syn pedešlélio.

Narozen w Lipci r. 1709; knz církwe

Welko-Paluzské: umel 1773.

1. Písn w Kancionálu V. 86.

2. Jazvk slowo boží zpíwající V. 119 f.

3. Celé srdce milosti boží V. 1651.

4. Písn w Kancionálu VI. 195.

Blažek, František. — Narozen 15 Li.stopadu

>v Litomyšli; stal se knzctn 21 Prosince

1818; diiliowni pastý w Krchlebích, potom

>v Rydboíi w áslawskn.

Pispl ke Hlasateli eskému VI. 732 a k Roz-
linostem Pražským VI. 745.

Blažek. ílicbal. — Superintendent církwe

ewaníclické reform. w Moraw; 179C)— 1809.

1. Malý katechismus pro ndádež VI. 1839.

2. Jiíka Sixai kesanská nauení a modlitby

(z maíarsk.) VI 2298, a.

3. Duchowní libé wíin kadní VI. 2298. b.

4. Píprawka pro dítky k sw. vveei pán VI.

2298. c.

Bleiweis, Guido; 17 41.

Cistercium, t. j. sw. ád Cistercienský w Sedlici

slawný V. 475. 1001.

Blowský, VV^enc. I^nac; 1724.
Viííiliae Joanneae V. 938.

Blowskv, T. A.; 1842—1843.
>Ve AVde VI. 496. m.

Z Bliiiiienlieika, Wác Cel.; 1036—1648.
1. auon vila; spiritualis neb prawidlo žiwota

dufhowního V. 1409. a.

2. Drfxelia kesanský Zodyak (pel.) V. 1409 b.

Bubok , Karel L. urozený z Dežeric. —
Církwe ewangelické A. W. Trnawské slowa
božího kazatel, stolice Zwolenské assessor;

1^25—1835.
1. Praklirká llll(r^ká ^rammatika (sepsal spole-n s Martinem Dur<;alaiij VI. 115.
2. Kázaní držané r. 182r> VI. 2044.

Bocko, Daniel. — Slowák, rodu zemanského.

Narozen 1751 w Demendicícli w Liptowsk^

stolici, knz Sarwašský, kazatel Au|íšpurského

wyznáni církwe Welko-Lhotecké na Morawd.
Umel 1806.
1. Slabiká VI. 11.

2. Kuni kancionál VI. 197.

3. Mnohé duchowní písn (w rukopise) VI. 227.
4. Nauka k štstí a blahoslawenslwí dítek VI.

1283. 1795. 2217.

5. Kázaní (clitl wydati) VI. 1931.

6. Prwní kázaní, kteréž držel w církwí Welko-
Lhotecké Ví. 1988.

Boeek, AntDnin. — Narozen w Bystici pod

Pernšteiiiein 20 Kwtna 1802; studowal na

gymnasium w Tšín, we Znojm a w Brn,
rilosofíi w Litomyšli; na to byl kandidátem

o proftíssuru gymnasialní, praktikantem pi
gubernialní registratue w Brn (1818).

ammanuensís pi universitní bibliotéce w Oio-

mauci (1830), od 29 Srpna 1831 až do

Prosince 1839 professorem ei a literatury

eské na stawowské akademii tamtéž ; od r,

pak 1840 archiváem stawowským a spolu

hislororiografem (již od r. 1836) w Brn.
Umi-el 11 Ledna 1847.
Sebral hojnau zásobu slow, co dodatek k eské-

mu slowníku. a sepsal lánek kritický o wítézi

nad Tatary u Olomauce vv knize : Wpád Mon-
golu do Morawy VI. 982.

Boflo, 3Iatj. — Slowák. Gemerské stolice

saudní tabule assessor; 1743— 1757.
1. Zwuk ewangclium wéného etc. t. j. písniky

etc. V. 137.

2. Obrana kesanského náboženstwí V. 795.

3. Pautník V. 1507.

Bo^ádi, Jan z Baran a na Hanzlíkow. —
Stolice Treníanské i jinýeh pední assessor,

cirkwi ew. Trenianskýcb viceinspector. Na-

rozen 1726. Umí-el 1806.
Weršowní odpowd na otázku, pro za asu Jo-r

seTa II mnozí katolíci ewang. náboženstwt
pijímali VI. 368.

Bohdan; 1845.
Ue Kwtech VI. 913.

Bolidaneeký, Jan. — Narozen w Pecce r.

1756, 24 Kwtna; fará w Kardašow Re-

ici, potom dkan w Poátkách, Poslední

léta žil co dkan Pocátecký a estný ka-

nownik na Wyšehrad. Zemel w Táboe dne

18 Prosince 1828.
1. Cesta žiwota VI. 1822.

2. List pastýe k stádu VI. 1823.

Bohunek. — Knz, na konci 15. nebo na

zaátku 16. století.

Zpráwa o stepích III. 256.

Bojeiiiekv, Fr. .1.; 1840.
W Píteli ndádeže VI. 1260. — W eské Wele

VI. 1520 b.

Bole8l«U-Kký, Jan. — Okolo r. 1570.

Kázaní o bohatci a Lazarowi IV. 1592.
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ItorboniilS. — Doktor lékarslwí, zemský

léka; (ItUensor 1610.
Skoniinentowal konfessí Viklorina Wrbenského

IV. 1425.

Boí-etiiiský, D. •

Pispl k echoslnwu VI. 739.

Boot, Jan. — .Iiiiciiuje se spráwcem církwe

ewangelické statku eských exulant (v, Ži-

taw); 1830.
Památka swécení telJ jubilejní slawnosti kon-

fessí Augspurské VI. 2260.

Borott, Jan. — Z Pezinku w Uliíícli; 1793.
Dwojí kázaní o stálosti w náboženstwí VI. 2005.

Borowíka, Jan Anton.

Kvvty VI. 1162. i. 1588. d.

Borowský, Blažej, z Borowna. — Dékan w
]Novve'm Kolín, pak 1607 w Chrudimi, kdež

básnmi latinskými od obywatelú uwítán 24

Dubna; w r. 1620. 20 Dubna odstaupil na

faru do Dašic a pozdji do Holoblaw. Byl

muž oswícený a s uenými muži wku swého

spátelený,

1. Knížka o powtrí zenie eské IV. 818.

2. Hvponinenia epistolaruni. Wýklad eí epištol-

ních IV. 1541.

3. Dewatenácte kázaní o pokání IV. 1617. a.

4. Troje kázaní o umuení a wzkíšení IV. l617b.
5. e uinná atd. IV. 1617. c.

6. Valete elc. IV. 1617. d.

7. Processus aneb wypsání slawného pohbu p.

Albrechta W. Smiického IV. 1692. a.

8. Manipulus concionnm funeitralinm IV. 1692. b.

9. Kázaní nad Jiím Zánibau IV. 1692. c.

10. Hádání lovvka s pokuieniíM IV. 1899.

Borowský, Ilawel, wiz llawlíek.
Borowý, Anton. — školní uitel we Zlaté

korun; 17P2.

1. Zrcadlo pošetilo.sií VI. 783. a.

2. Zrcadlo píklad etc. VI. 783. b.

Boršický, K.

Pispl k Hyllosu VI. 737.

Bosák, Jan z Chýše. — Kazatel Plzeský

(1555). Rozdílný od Jana Bosáka, který o

60 let driwe psal.

1. Enchiridion IV. 1258. a.

2. O moci boží a církwe jeho IV. 1258 b.

Bosák, Jan. — Bratr eský, okolo 1496.
1. Matrikát proti mistrm Pražským III. 718.

2. Proroctwí o zlém pijíti majícím roku 1490,
1500. III. 906.

Bosák, Kliment; 1607.
1. Písniky tli IV. 60.

2. Kancionál IV. 119.

Bosail, František. — Mštnín áslawský, w
17 století.

Descriplio iníhv ty |)otcnlaluvv etc. V. 328.

Boskowský, wiz Kaiible, Jos. Alois.

Božail, J. Josef — Fará Chraustowskýj 1719
Slawíek rajský V. 117.

Baiideys, Wácslaw. — Narodil se we avsí

Malých Petrowicich u Týništ r. 1807. Cho-

dil do školy we Wodradech, polom do

hlawní školy a gymnasium w Králowé
Hradci, do filosofie w Litomyšli (s Braune-

rem a Klácelem). R. 1828-1831 sludowal

bohoslowí w Hradci Králuwé; 24 erwna
1832 na knžstwí poswcen, dostal se pro-

zatím za kaplana do Týnišlc, r. 1833 do

Tebechowic. R. 1846 w Listopadu pišel za

administrátora do Sedloiiowa, r. 1847 w
Beznu za administrátora do Doban, w Záí
pak téhož roku wrátil se zase na swé místo

do Tebechowic.
We Kwtech IV. 496. k.

Braxatorís, Karel fSladkowic). — Kazatel

w Tasaích w Uhích. 1837-1846.
Hodiny s Bohem VI. 2152.

Braxatorís, Ondej. — Uitel lilawních mí-
šeských škol národních w Krupín^ 1810.
Letopisowé Krupinští VI. 1013.

Brayer. -7- Studující.

Pispl k echoslawu VI. 73.

Brei.sl, Josef W. — Knzem uinn w Pro-
sinci 1837 ; kaplan w Klecanech w Kauimsku.
eská Wela VI. 496 m. — asopis pro kato-

lické duchowenstwo VI. 1125. c.

Breiidl, R. D.; 1703.
Ziwot sw. Petra muedlníka, ádu kazatelského

V. 1309.

Brezail, W^ácslaw. — Spráwce archiwu Te-
boského za asu pana Petra Woka z Ro-
senberka (f 1611) a pana Jiího ze Šwam-
berka. Z wíce historických dl jeho zacho-

waly se toliko :

1. Padesální letopis etc. p. Wiléma Rosenber-
ského IV. 505. a.

2. Registrum listu na pány ze Swamberka se

wztahnjících IV. 505. b.

3. Rozemberské kroniky krátký wýtíih IV. 505. c.

Z Brezowé, Wawínec (Bezina).— Narozen

asi r. 1365; stal se mistrem swobodného

umní w uení Pražském r. 1394. Byl po-

zdji dwoeninem krále Wácslawa IV; w as
Husitské wálky zdrzowal se w Praze, kdež

w rozepích mezi rozlinými stranami sám

také znamenité bral auastenstwí, jmcnowit

pi ssazení Sigmunda Korybuta roku 1427.

Žiw byl ješt r. 1437.
1. Historia de bcllo hussilico, inscrlis non nuUis

bohomice IV. 506.

2. Kronika o ímských císaích (z lat.) H. 74.

3. .lana Mandevilly cesta po swf (z nm ) II. 79.

4. Siiái-. Somniarium Slaidie (z lat.) II. 165.

Brulel, Fridrich. — Narozen >ve Wysokém
Blýl 1619, Jesuita, pilný obracowalel na

katolickau wíru co missioná horních krajin

we Hradecku, Bolcslawsku , Chrudimská a

Cáslawsku. Uniel 1680.
1. Kcsfiinsk uení weršemi wyložené V. 174.

2. Slul jián V. 724. a.

3. Zástupce duší w oistci (z lat.) V. 724. b.

4. Katechismus V. 724 c.

35
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5. Dnšc w oistci V. 724. d.

6. De niiraculis ail fonlim S. Wcnccslai iu Ba-

yaria (z néiii.) V. 1180.

7. Žiwot sw. Jana pnvnilio paustewníka w Ce-
chách V. 1269. a.

8. František sw. Xaverius (pel.) V. 1269. b.

9. De sancto Liborio (z niu.) V. 1269. c.

10. Jiskra slúwy Swalo-Prokopské V. 1269. d.

11. Johannis Nadasi auuus .Marianus (z lat.) V.

1417. a.

12. Johannis >'adasi divinum divini anioris (z lat.)

V. 1417. b.

13. Jodoci Kedd hortus Getscniani (z lat.) V. 1562.

Brikcí z Licka. — Narozen >v Kaunnie; stal

se bakaláem swob. umní \v Praze r. 1508;

mistrem 1513, naež l.yl nkterý as (okolo

1515) professorem w universit; r. 1520

jmenowáu konšelem Wtšiho msta Pražského,

tehdáž spojeného; r. 1524 wsazen s jinými

konšely do wzeni spsobenim Jana Paska

z ^^ ratu
;
pozdji byl pisaíem saudu komor-

ního; r. 1534 sekretá úadu heilmanského

;

umel r. 1543.

1. Senlenlia; philosophica; t. j. Nauení niudrcuw
etc. IV. 726.

2. Práwa mstská IV. 930.

3. Titiilowé stawu duchowního a swtského IV.

1133.

Bfístewskv, Wácslaw D. 1840.
eská Welá VI. 1008 f.

Brnnský, Jií Mikuláš; 15G7.
Zaátkowé umní niatcnialického IV. 741.

Brodský, Simon; 1573.
>Výklad na desatero boží IV. 1504.

Brosíus, Wácslaw , dkan w Litomyšlí a

Hradci Jindrichow ; 1589-1599.
1. Jiíka Serera kresfanské ^vojenské kázaní

(z nm.) IV. 844. 1599 c.

2. Wýstraha wšem >vrným Gechíím etc. IV.

1333.

3. O pijímání swátosti tla a krwe pán, roz-
mlauwání IV 1356. a.

4. Ohlášení se proti pik;irt>kúniu netopýi 1V.1356 b.

5. Jakuba Feychta pt kázaní (z luin.) IV 1599. a.

6. házaní o slawnéuí swálku tla božího IV
1599 b.

7. Jisté umni a zaklínání proti sllilení etc, (z

nm.) od Jiího Serera lY. 1599. d.

Brotec, Wácslaw Josef, dkan w Poálkách;
1715.
Archa umluwy nowého zákona V. 918.

Z Brozánck, Lew Siemund ; 1019.
^Vítáni k štastnniu píjezdu Fridrií lia falckrabí

IV. 462.

BrtHÍn, z Ploskowic, Jan; 1540.
Knížka o spíisobu a žiwotu kcsfan.skéni a o po-

ádku s strany iiospodá.stwí IV. 858.

Briincweikar, Siilfrid Podhorský; 1625.
Chrisii theaiitropi niedialoris noslri etc. t. j. o

jediném pro.slredniku Kristu V. 684.

Brunc-MÍk, Zacharláš. — Narozen w Praze;
r. l(i()4 kaplan u sw. Jindicha, pak fará
w Žati, dkan w Prachaticích : kwell do
r. 1G33.

1. Tostanicnti nostri J. Ch. pia ct fida nsserlio
t. j. Starožitnost kšaftu weec náné IV.

1417. a.

2. Srownání dwau tyranu církwe IV. 1417 b.

3. Zriadlo kacístwí IV. 1422. 1620. p.
4. házaní rozliná IV. 1620. a— o. (\ s.

5. Zrcadlo zkázy msta Jornsalcma IV. 1884.
6. Spií! pol.Mtelný rodim pro odchod dílek w
w této morní rán (r. 16 13) IV. 1889.

7. Pharmacopoia etc. apateka a sklad lékastwí du-
chowního i tlesného V. 1389.

Bruno, Kartuzian z Gaminku w Rakausích

;

152C.
Ziwot sw. Reginy III. 917.

Bružek. L.

Pispl k echoslawu VI. 739.

Budoweo, Wácslaw z Budowa. — Narozen

w Praze 1547. Projel celau tém polední

Ewropu ; byl u wyslanstwí w Conslantinopoli

s hrabtem Sinsendoriem ; byl dworským
raddau u Rudolfa II, radduu pi appellaci a

nejwyššim bernikem králowslwi. Uml mimo
ewropejské tehdáž obwyklé ei též arabskau

a tureckau. Horliwý eský bratr ; sám na

swých statcích kázáwai; r. 1608 on nejwíco

lid k Matiášowi bratru Rudolowu potáhl, u

Rudolfa r. 1609 swobodu nábožeustwí wy-
mohl ; byl jeden ze 24 defeusor strany pod

oboji, pozdji jeden z direktoru králowstwl

eského w pozdwihnutí proli Ferdinandowi II.

Stát na Staromstském rynku 1621. 21 Cerwna.
1. Acta a i)íbhowé, kteií se dáli od tí staw&

králowslwi eského pod obojí od roku 1608
až 1610

2. Anli-Alkoran IV. 1428. a.

3 Horologium lunare t. j. msíní kompast IV.

1428 b.

4. Horologium solare t j. slunení kompast IV.

1428 c.

5. Kontrfekly dwa : mesiáše a Antikrista IV.

1428 d.

6. Harmonia o starém a nowéiu zákonu IV.

1428. e.

7. O pcdiwných promnách we swl IV. 1428 f.

8. O odpadlcích IV. 1428 g.

9 O rytíi kíesfanskéin IV. 1428 h.

Podíl pí Apologii stawfi pod ohojí IV. 1065 d /?.

Bulla, Fr. Jindi^. — Pražan ; sprawce di-

wadla; 1785.

1. Odbidec z lásky synowské (z nm. peloženo)
VI. 606. a.

2. Služel.nik lhá IV. 60G b.

Burda, J. Pelhimowský. — Fará we We-
likýcli Knžicich ; 1616.
Knížka welikýrh potšení plná etc. (peložena

z lat. IV. 1909.

Burger, Kajetán; 1715.
Nowý starý Simcon etc. Kázaní V 919.

Burgcr, \\ ojlch. — Administrátor w Jir-

nách ; 1730.
Plast strdi a roj wel sw. Jan Nepomucký V. 958.

Burger.stin, Josef; 1846.
Dekiamowánky a písn VI. 352.

VV eskéWcie VI. 496. m.—W Kwtech VI. 913.c.
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Biiriau, Tomáš. — Narozen w Praze dne 5

erwna 1803. Chodil do školy k s\v. Št-
pánu , kdež se již telidáž dwakrát za týden

dkladn uilo esky isti, psáti i poítati,

pozdji wšak ke swate' Trojici ili k Trinitá-

rm , kdežto se nmeckému jazyku uil.

Léta 1810 umel mu otec, po jehožto smrti

matka se stala hospodyni pana Jana Jeníka

rytíe z Bratíc. Léta 1812 pišel na gy-
mnasium, po smrti matky whak (1815) pro

nedostatek dán na emeslo. Opuslíw je dne

26 Listopadu L 1816 dobrowoln obral staw

wojenský, a sice pi pátém pluku dlostele-

ckém, práw tenkráte pro Uhry znowa se-

sta\A'eném. Pro pilné uení stal se 1 erwna
1. 1817 naddlostelcem. Jsa co Avoják po

dw léta w Praze, piln etl eské spisy a

piuowal se granimalice eské Nejedlého.

Léta 1818 pišel se swým práporem ležením

do Terezína, odtud pak z jara 1. 1819 do

Pešl a na podzim téhož roku do tamjší

plukowni školy. Wyuiw se aritmetice, geo-

metrii a ostatním dlostelci potebným nau-

kám stal se 1 Kwtna 1. 1621 pumownikem
(bombardérem)

, proež do Wídn ke sboru

se odebrati musel. We wýborných školách

tohoto sboru nauivv se wšem naukám nižší

i wyšší matematiky, mechaniky a fysiky, che-

mie, wojenského pe>YniteIstwí, reysowání a

ostatním dlostelci wyšší hodnosti poteb-
ným wdám s dobrými wýsledky, stal se 24
Dubna 1. 1825 ohnstrojem (Feuerwerker).

Z jara \. 1828 pišel opt do Pešt k po-

wstným, tam wykonáwaným skaumáním d-
losteleckým , a odtud na podzim opt do

Wídn, kdežto ješt t. roku co uitel geo-
metrického reysowání, polního pewiiitelstwí

a dlostelecké nauky do školy druhého pluku

dlosteleckého, we Wídní ležícího, dán byl.

L. 1830 pozwalo jej editelstwi Nowonist-
ské za Wídní ku pijmutí professury jazyka

eského na téže akademii, wystaupením k

pluku tehdejšího setníka M. Poláka uprú/.dnaé;

kterauž pijuw powýšen byl 10 Dubna 1 1831
za poruíka pi 11 pluku pším arciknížete

Rainera. Na tomto ústawu uiw po 6 let

jazyku eskému, byl 11 Kwtna 1837 po-
wýšen za nadporuíka pi 11 pluku pšim
(nyní knížete Felixe Šwarcenberka), i)0 šesti-

letém pak témže auadowání stal se 12 Kw.

L 1843 setníkem pi prwním pluku pšim
(nyní císae Františka Josefa) Diwe než se

stal setníkem, byl již na podzim 1. 1842

za welilcle sotniny w témže ústawu ustano-

>ven, kterýžto krušný, strasti a trampot plný

«uad po 7 let a 4 msíce zastáwal, až pak

po wyslaupeni do pcnsí plukowníka M. Po-
láka co generála

,
jeho místu co štábního

oficíra zajiti wždy ješt jakožto nejstarší

setník w ústawu.

1. Aiisfiihrlichcs theoretisch-praktischcs Lehrbuch
der boiun. SjMiiche fiir Deutsche VL 86.

2. Miilá cliresloiiiathic, (wjatá z mluwnire jeho
pod 1.) VI. 87.

3 Služebný pedpis pro sprostého wojáka. swo-
bodníka a bubeníka c. k. pchoty (pel.J VI.
1451. a.

4. Cwieiií se we zbrani (pel.) VI. 1451 b.

5. Pedpis služby pil c. k. jízd (pel.) VJ. 1451 c.

AV asopisech : asopis esk. ]\Iuseum VL 150 a.

1140 f. 1455 a. — Kwty VI. 1008. k.

Blirillí9, Jan Krupínský. — Slowák; knz;
1689.
Píse w Kancionále V. 86. (porhybno složena-li

od nho ili syna jeho, též Jana, knze By-
stiického).

Burka, Anton; 1842-1843.
We Wele VI. 913. d.

Bydžowský, Jií. — Mistr umní okolo 1654.
Kronika Mhuloboleslawská V, 309.

BjlŽOWSký, Marek z Florentina (Moravus).

— Stal se bakaláem swob. umni na uni-

versit Pražské r. 1559. 1 íj. mistrem 1565.

21. Srp. professuru w universit Pražské za-

stáwal od r. 1569 až 1604; pednášel oby-
ejn fysiku , nkdy tuším také djiny e-
ské ; za dkana fakulty filosofické vvolen byl

w létech 1570. 1571. 1574. 1580. 1584;
místodkanem byl r. 1574; rektorem uni-

versity šestkrát w létech 1589. 1590. 1594-
1596. 1602. We wysokém stáí oženil se

wzaw sob wdowu po mšfanu a sládkowi

Pražském, jménem Kateinu Sliwenskau, jejíž

žiwnost odtud nastaupil, z úadu professor-

ského wystaupiw (r. 1604). O odewzdání

wcí a poctil sob vv rozliných úadech
akademických swených, ml delší rozepi

s ostatními professory, která se teprw roku

1610 skonila pátelským narownáním. Umel
r. 1612. 15 Záí.
1. Ziwot císae 3Ia\iiiiiliana IL IV. 432. a.

2. Diarium sub Rudolfo rege IV. 432. b. 436.

Bydžowský, Pawel. — Fará u svv. Hawia

w Praze; 1534-1543.
1. Zjewení sw. Jana IV. 1211.

2. Traclat s knicifixcni pod titulem: Cechowé
milí etc. IV. 1228. a.

3. Tyto knížky tré w sob drží etc. IV. 1228 h.

4. Knížky o piíjíinúni tla a krwé pána našeho
J. K. iV. 1228. c.

5. Tato knížka tré ukazuje cle. IV. 1228. d.

6. Dfálka a newinátka i hned po ktu tlo a

krew boží etc. pijímati ni.ijí IV. 1228 e.

7. Tento spis ukazuje, že biskupowé biskupa etc.

poswcowati mají IV. 1228. 1".

8. Kesanské wíry upiíniué o tle a krwi boží

wyznání IV. 1228. ff.

9. Tento spis nyní z knih sw. Jana Zlatoústého

w eský jazyk peložený etc. IV. 1754.
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Byclžowský, Franlišk Victor; i75().

*D\vt)jn;i>olmé kriilowslwí Jcžíš V. 811.

Bvdiowský, \\ iicslaw PosUniiniis ; 1570.

Bvsikv. A. L. — L'iiti-1 školní w Kiirl-

štiii 1825, polom na lilawni škole wJin-

drichow HiatUi.

1. NCiiifcká iiiliiwniic VI. 112.

2. Duklatlm'' iiwcdtni k poetnímu unu-ní VI. 1394.

3. Bolestná kiižowá cesta (piel.) VI. 2371.

Bzllkv, VVácslaw.

Fanili msta Kyjowa IV. 478. :

CadaverosilS, Jan Kaurimský; 1594.

Ži>vot Tobiáše, a Jana Husa traktát o manžel-

stwi. Ileni Sw. Augustina kázaní manželm
uinné IV. 1470.

raepola, Izaiáš; 1579.

Spolupiekladalel bibli bratrské IV. 1167. a.

CaillilIlIS, Izaiáš Wodíianský; 1616,

Kázaní patero o slovvu bo/.ím IV. 1644.

CailipailllS , Jan, Woíliianský. — Dosáhl

mislrowslwí w uení Pražském roku 1596.

7 Kij.; byl r. 1598 spráwcem školy w Krá-

lowé Hradci, r. 1599 u sw. Jindicha w
Praze. R. 1605 powolán ku professníe do

kolleje Karlowy, pednášel ecké a latinské

klassiky, jakož asem i djepis eský. Bás-

nmi swými lalinskými proslul netoliko w
echách, nýbrž i w cizin. Úad dkanshví

I

fakulty filosofické zastáwal w létech 1605,

1607, 1608, potom 1614 od sw, Jií,

1G15 od sw, Jií, 1618 od sw. Hawla. Na

rektorslwf zwolen byl r. 1612. 20 Února,

Po Blohorské bilw, když zwolený rektor,

mladý pán Karel Hilprandt z Walterskirchen,

dstojenslwí toho nepijal, byl prorektorem

od sw. Hawla 1(520 až do sw. Jií 1621,

potom opt rektorem až do sw. Hawla

1621. Po odewzdání akademie Karlowy

Je.Miilm Í1622, 14 Listop.) pestanpil ku

katolické wíe ; w málo dnech wšak na

to umel (1022. 13 Pros.) a slawne od Je-

suitu pochowán w kapli Božího tla na Do-

bytím trhu.

Kásiln; une.šení Jiidilv dcerv císaské od knížete

IJielislawa. Hni iw;ulelní IV. 233.

Cailipaillis, (Campanius?) Jan. Kutnohorský,

fará Wlastiboický, 1616. 1617.
1. O rán niorowé IV. 904.

2. há/;ini strasiiwé o zkáze Jerusalema IV. 1647,

C'ani|taiiiis, Matiáš Kutnohorský,
Din Iwiwní spasitelný poklad etc. 1'íd. 3.

faiMlidim, Sixt. — Dkan Kutnohorský, 1473
-15S9,
1. DiMin.il IV. 209.
2. N>ýkl;i<l na niorliitbii pán IV. 1509. a.

3. >V\'kl;i(l na žiwoi Tobiáše IV. 1509. b.

4. Ká/;iní o zem líesení IV. 1597.

C'ai'<'lH>síiiH, Jan. — Narozen w Teboni;
fará w Kostelci bliž Náchoda 1614. 16 J 5.

žiw ješt r. 1634,

1. Rylmowé na snirl p. Doroty Spátowé IV. 196-

2. Kázaní poliieliiii nad p. Albrechtem Smiickýni
IV. 11196.

3. Werše na poheb llenricha Straky z Neda-
bylie V. 198.

Caroliesilis, Martin, jinak Kraus z Kranseu-

thalu. — Písa radní Starého msta Praž-

ského, r. 1602, jak o sob prawí, již w
sešlém wku, 38 let rozliné úady zastáwaw.
1. Hisloria o doktorowi Janowi Faustowi IV. 626.

2. Knížka obsaluijící staw mstský etc. IV. 730.

3. Fla)^el!um Judieorum, Bi židowský IV. 1372.

Carioil, Wácslaw. — Fará w Konojedech

;

1614.
Kázaní |)ohcbní nad p. Albrechtem Smiickýni

IV. 1699.

Carolids, Jií z Karlšperka. — Narozen

1579; mistr ueni Pražského, sudí zemský;

poeta latinský od lUidolfa II korunowaný.

Psal latin a esky Umel 1612.
1. Tripparatio piieritia? ; nawedeni mladislwého
wku etc. IV. 211. a.

2. Precatío Matliia; rc^is UngariíE IV. 211. b.

3. Diaioirus trasíicus etc. Žalostné duše s tlem
rozinlninvání IV. 211. c

4. Modlilba ranní i wecrní IV 211, d.

5. Sentcnli;c morales IV. 211. e.

6. Chlaiiba podagry (z lat. Wdibalda Pirkhei-

mera) IV. 218.

Ceelllier, Jeroným. — Benediktin w Ema i-

zich ; eský kazatel; 1766.
Centifolia rosa niystica. Hfižc slolislá etc. V. 1042.

Ceiiíber, Jií.

Olláík modlitební. Píd. 4.

Ceiiy;lni.s, Onflej. — Knz církwe Ružem-
berské w Liplow okolo r. 1588.
Peložil jednu píse z maarského V. 86.

Cerveli, Nivard. — Knz ádu Cisterckého;

1738
(lolooibejský etc. winný kmen ncjsw. kíže V. 990.

(/il>lilka, Josef, — Narozen w Praze 1796.

17 Kwetna ; stal se knzem 1818. 12 Srpna
;

dkan w Diwišow w Kauimsku.
Kázaní na den radostného prohlášení obnowo-

ného wánoního jilní VI. 2048.

W eské Wele \Í 496. m. 597. g.

Cic-lioraMi.s wíz <'ekaiika.

ikada (neb Kodeda), Jan Wácslaw. — D-
kan Táborský; stal se r. 1605 audem kon-

sislde strany [)od obojí; r. 1609. 22 Ledna

jsa faráem u sw, Jiljí w Praze, opt do

konsisloe za auda jmenoMáu jest, od císae

wšak 30 Cerwence téhož roku pi obnow
konsistoc od stawil s jinými wylaufeen.

1. O iioliu prawém IV. 1376
2. Cesia k žiwolu wnémn IV. 1622. a,

3. Kázaní o tle a krwi pán IV. 1622. b.

4. Ká/íiní nad mrlwým tlem Anny dcery pana

Wáeslawa Samce ze Slrážc IV. 1687. a.

5. Kázaní nad mrUvým tlem Alžbty z Wald-
šteina IV. 1687. b.

6. Anloišl kíes.ina wrného IV. 1875,

7. Modlilby IV. 1974.
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(ikaiika, P.; 1843.
W esko Woele VI. 496. m.

2 Cimburka a Towaí owa Ctibor (Stibor.)

—

Heítinan markrabstwí morawskélio ; umel
1494.
1. Kniha Tawaowská III. 291.
2. Sbírka psaní 1470—1445.

Z Cíiiibiirkn a Towaíowa Jan; 1440-1445.
Sbírka psaní ku kapitole Olomuck HI. 482.

Cink, Aioys Sudimír ; 1839,
We Wele VI. 496. m.

CippelíllS , Jan Leopold. — Narozen we
Slaném 17 Oerwna 1753; dkan we Mnišku

kanowník u Wšech swatých ; umel 16 Února

1826.
1. Peklad 0"inta Curtia VI. 915.

2. e pohební o 31arii Terezii VI. 2073.

Císa*, K. Bor. — Narodil se dne 7 Oerwna

1802 w Kauimi. Studowal na gymnasium

w Slaném až do r. 1820. R. 1821 wstau-

pil do filosofie na wysokých školách Praž-

ských, r. 1823 tamže do bohoslowí. Na

knžstwí wyswcen 14 Srpna 1826 poslán

jest jako kaplan do Budyn, odtud r. 1827
co kooperator do Wosowa, kdež se r. 1834
stal faráem.
Wýbor swatých a oswícených modliteb VI. 2431.

Cithard, Matláš. — Dworský kazatel; 1564.
Kázaní nad tlem nirtwým Ferdinanda I IV. 1671.

Civilius (Dwoák ?) Jan, Lomnický. — Kantor

Mlnický; 1582.
Písniky IV. 82.

Codícíllus, Petr, z Tulechowa (Sedlanus).

— Stal se bakaláem na uení Pražském r. 1552
potom cestowaw nejspíš w cizin , mistrem

1561. Hned druhého roku na to (1562)
powolán byl za professora w kolleji Kar-

low ; byl wýtený w ecké literatue a w
astronomii , o ízení university i nižších

škol zaslaužilý. Dkanem fakulty filosofické

byl r. 1564 a 1565; rektorem po osm let

(1572. 1582-1588). Umel r. 1589. 29 Záí.
1. Vokabulá latinský, eský a nmecký IV. 83.

2. Písn na epištoly a ewangelia IV. 86. a.

3. Písn pobožné IV. 86. b.

4. Píse urozenému pánuJ. z Paumberka IV. 180.
5. O hrozn podiwné komet 1572 IV. 760. a.

6. O hrozné a pediwné komet r. 1577. IV.

760 b.

7. Spis o komet wlasaté r. 1582 IV. 760 c.

8. Kalendáe IV. 760. d.

9. Wvšetrená a ohledaná kometa IV. 1765.

10. O artikulích wíry IV. 1297.

11. Pednduwa k wýkladu modlitby pán Rwa-
owského IV. 1506.

12. SymboUim sw. Athanasia IV. 766.

13. Modlitby nábožné IV. 1949.

Coleil.S, Jakub. — Narozen w Plzni 1566;
Jesuita ; studowal w collegium Romanm,
byl kazatelem 20 let , a sice drahný

cas H sw. Jakuba, a mnoho rodin ku ka-

tolické wíre obrátil
;

polom byl rektorem
kolleje Krumlowské, odkudž r. 1618 na
rozkaz sfawu pod oboji ustaupiti musil.

Umel w Praze r. 1623.
1. Pinclla Luká.se spis o powinnosti eholní

(pel.) IV. 593.

2. Téhož rozjímání o sedmi cnostech Krista

I
(píel.) V. 1383. a.

3. Roberta Bellarmina Umní kesanské (z lat.l
V. 1383. b.

4. Lud. Blozia Instructio ad perfectionis studio-
sos (pel.) V. 1383. c.

5. Rob. Bellarmina Nebeský ebík (pel.) V.
1 oHJ, d.

Colliiiii.s, Matauš z Choteína. — Narozen w
Kauimi, studowal we Willenberce pod Me-
lanchtonem, kdež dosáhl mistrowstwí ; odtud
r. 1542 powolán do Prahy nastaupil pro-
fessuru eckých a latinských klassik, zalo-
ženau a nadannau od doktora France z Krá-
lowy hory. Dwadcetiletým pednášením to-
hoto pedmtu rozšíil oblibu pro humanistická
studia w echách, kteráž se odtud horliw
ode wšech wzdlanc pstowala. Umel r.

1566. 4 Cerwna w tak nazAvané Angelské
zahrad w Jindišské ulici, která už mu da-
rowal proslulý Maecen pan Jan z Hodjowa.
Rek Jakub Palaeologus postawil mu pomník
w Carolinum, kterýž posud stojí.

Grammatica latina cum exemplis et significalio-

nibus Bohemicis IV. 13.

Collllliella, Josef, Stíbrský. — Roku 1605
spráwce školy w Ronšperce, r. 1606 w
Budyni.

Hystoria o Isákowu ženní IV. 1478.

Coiiradus, wiz Konrád.
Constantinus, Petr ze Behu. — Hwzdá,

1604-1607.
1. O nowém napraweném kalendstri zpráwa jistá

gruntowná (pel. z nm.) IV. 771.

2. Kalendá IV. 780.

Constantius, Jií, wiz Konstanc.
Crabath, F. — Filosofie a theologie doktor,

kanowník na Wyšehrad , notarius, a pi
hlawní Teyuské fae nejstarší viká; narozen

14 Záí 1*757.

Kázaní o cen kesfanské sprawedlnosti IV. 2013.

Crinitns, (wlaslu Wlasák), Dawid z Hlawa-

owa. — Narozen w Nepomuku 1513; la-

tinský básník
;
piinním Jana z Hodjowa stal

se písaem mstským w Rakownícej pozdji

od Maximiliana 11 co básník korunowán, a

do sfawu pozdwižen r. 1562: umel 1586.
1. Davidis regis ct prophctaí psalmí septem IV.

112.

2. Hortiilus anima? IV. 156.

Crinitns, Sigmuud Stíbrský. — Fará u sw.

Mikuláše na Malé slarn ; zwolen za admini-

strátora strany pod obojí r. 16f4. 16 erwna.
Byl nim až do r. 1619.
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1. Spis o mnnželstwu IV. 12S.

2. Spiš o OM)b Kri$ta pána etr. IV. 1386.

3. Spis o artikuli wín": Wslaupil do pekla IV.

1415.

4. Rozjímáni ialmfi 31 a 80. IV. 15 1«. a.

5. Spis o artikulích : Wstaupil do pekel etc. IV.

1518. b.

6. Wýklad na'' žalm 91. IV. 1518. c.

7. Aiiiulelum ChrístiHiiiiiii proti iiioni FV. 1854. a.

8. Radda spasitelná etc. IV. I'^j4. b.

9. Diariuni christiauuni , Kesfanské dílo denni

etc. IV. 1854. c.

CnltrarillS, Slalj Žalecký. — Fará w Ro-

kycanech. 1616-1619.
1. Píse w truchlosti ducha složená IV. 144.

2. Kázaní proti kostnicím a reliquiím papežským
IV. 1654.

íwrk^Tiský. F.

Fispél k Hyllosu VI. 737.

Cyklowský, Jiík. — eský bratr.

Píse w kancionálu III. 48.

Cyklowský, Ondej. — eský bralr.

Píse w kancionálu III. 48.

Cyiiiier, J._^

'Pispl k echoslawTi M. 739,

Cyrillns. Jan Teblcký. — Narozen 1566;
bratr ieský ; knz ; pi obnow konsistoe

strany pod oboji po wydání majestátu zwolen
i

ta konsistoriana (1609. 7 íj.)*? r. 1618
j

stal se kazatelem kaple Betlémské, r. 1619 1

seniorem z knzi bratrských pi konsistoi.

Po bitw Blohorské wypowdn byl r. 1621

w msíci Prosinci ze zem. Byl tchán Ko-
menského ; Mysthowal se do Lešna 1628.

1'mel r. 1632, 30 Kwtna, poražen by>v

mrhvici, když práw kázal.

1. Kázaní pohební nad p. Albrechtem Smiri-

fkym IV. 1725.
2. každodenní cwiení se w pobožnosti IV. 1988.

3. Bartolomje Bitnera Enchiridion consolato-
rium (pel.) V. 708.

Cyriis, Walj. — Prwní senior konsistoe

Pražské z jednoty bratrské ; zwolen po ud-
leni majestátu císae Rudolfa 1609. 7 íjna

téhož roku 4 Prosince uweden za kazatele

do kaple Betltmské, postaupené tehdáž bra-

tím od university; muž uený a wýmluwný;
umel 1618, 16 Bezna, stár jsa 52 let;

pochowán w Betlém.
1. Historie o plawení se do Ameriky (pelož, z

lat. spoitrn s Pawiem Slowákem) IV. 649.
2. Artium universarum etc. Kázaní pi pohbu

Petra Woka z Rosenbeka IV. 1688.

acká, Marie; 1838-1644.
, We hwtech VI. 496 k. — 'NVe Wele VT. 496. m.
Cakrt, Tobiáš. — Narozen w Dacicích na

BIora>é r. 1669. Jesuita, professor huma-
nilalis, kesanského náboženství kazatel po
14 lei: umel w Jiín 1728.
1. >Výi;(h ziwota a ctností sw. Josefa V. 1320. a.

2. Wýtah iiwol,T a rnoslí sw. Annv V. 1320. b.
3. Pemoz cbe samého (z lal. Ji". Iwánka) V.

Hs5 a.

4. P.i\vla Barriho ti diiowé Swiitoniila (pel.)
V. 1485. b.

^ 5. Dies sacer. festus ct profcstns V. 1611.

Capk, Jan Alexius, Wysokomýlský. — .\lu-

mnus 1660.
Jana .Nadasy .Vnnus Chrisli Crucifixí. Rok uki-

žowaniio Boha Ježíše V. 1414.

Capk, František.— Kaplan we Hradišti; 1738.
Nomcn et omen etc. Jméno s skutkem otce vr

synu etc. V. 992.

apek, Wojtch Wácslaw: 1731.
Slnrobylá láze Mikulášská u Wysokého Mýta V. 332.

Caplowic (Csaplowics), Jan. — Šlechtíc slo-

weníký, narozen 17S0. Umel 1847. 29K>v.
Slowtnské werše Ví. 296.

Cariiowský. Sigm'ind; 1660.
Kalendá V. 534.

Cáslawský, Fr. Sam. — Mnich 1671-1781.
1. O pwodu a wíe Mahometa V. 383.

2. O ceremoniích sedmi swátostí V. 1113.

3. W krátce sepsaná knížka o potupení swt-
ských marností V. 1424.

ástka, Ferdinand Josef ze Sternsteina. —
Doktor lékastwi 1698-1736.
1. Cest a sláwa Wysokomeytská etc. t. j. wey-

pis rozhlášené lázn V. 557. a.

2. NVypsání Swatoowských lázní V. 557. b.

Cech, Jan. — Kazatel w Bayrulu (byl-li ech ?)

1536.
Knížka kesfanských pohádek IV. 1223.

Cech, Jan Melichar. — Fará u s\v. Ducha

>v Praze, 1730.

^Acha pán etc. nebo sw. Jan >'epomucký etc.V.952.

ech. Iwan; 1843.

^ We Kwtech VI. 496. k.

Cech, Mikuláš Pražský; 1570.
Pawia Rostochy Seweinenskho spisowé aneb

traktatowé etc. (pel.) IV. 1302.

Z Cechtic , Bohuslaw. (Deo solemnisa de

Czechticz). — Na poátku 16 století.

Sbírka rozliných spis starších od nho uinná
III. 732.

ejka, J. — Doktor lékaslwí w Praze, aud

sboru musejního pro e a literaturu eskau

;

r. 1848 poslanec snmu íšského od okresu

Bydžowského.
Jánka Draškowie Starší djepis a nejnowjší

literaturná obnowa národu ilirského. (Peklad).
VI. 986. — W asopisech: eská Wela
VI. 496. m. 913. d. 1076 d. — Kwty 559 g.

913. c. 1067. q. Wlastimil 1008. 1473. s.

Cekailka (jiuák Cicboreus), Tobiáš. — Na-

rozen >v Hradci Králowé ; byl uitelem pi

škole u sw. Jakuba w Kutnéhoe. Staw se

knzem r. 1615, byl nejprwé kazatelem

tamže, potom faráem w Rozhowicích, kdež

se oženil r. 1018, 23 Hijna, konen d-
kanem w Police, kdež ješt pebýwal roku

1622. 11 Listopadu.

1. Sprostý wýklad žalmu 83. V. 824.

2. Iffnis fatuus V. 137J.

ehikow.ský, František Ladislaw. — Narozen
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we Strakonicích 7 Ríczna Í794; byl biblio-

tekóíem u knížete Rudolfa Kinského; zaslá-

. >val professuru reíi a literalury eské na

S universit Pražské 1835-1837; r. 1843
stal se professorein siowanské filologie na

universit Wralislawskéj r. 1849 powolán
za professora téhož pedmtu na universitu

Pražskau.

1. eská dobropísemnost VI. 56.

2. Krátká niluwnice nmeckého jazyka VI. 90.

3. Piíslowí slovvanská VI. 144.

4. Smíšené básn VI. 29^. a.

5. Siowanské národní písn VI. 294. b.

6. Litewské národní písn VI. 294. c.

7. Ohlas písní ruských VI. 294. b.

8. Ohlas písní eských VI. 294. c.

9. Ríiže stolistá VI. 294. e.

10. Spisv básnické (wydané nákladem Matice

VI. 294 g.

11. Waltera Skotta Panna jezerní (z anglick.)

VI. 552. 835.

12. Herdera Listowé z dáwnowkosti (z nm.)
VI. 578.

13. Gothe: Marinka (z nm.) VI. 661.

14. Trestní zákon w pestupcích aupadko^vvch
VI. 1684.

15. Swatého Augustina: O mst božím (z lat.)

VI. 1735.

16. Pííspwek k Hlasftm Wlastenc 1832 VI.

313. 469.

. 17. Též r. 1835 VI. 318.

Ví asopisech: asop. Mus. VI. 150. a. 496
h. 559. d. 564. c, 599. f. 932 f. 993. e. 1067.

i. 1176. a. — asop. pro katol. duch. VI.

275. d. 1125. c. — Kwty 496. k. — AVela
496. m. 559. h. — AVcnec 521.— echoslaw
597. d. — Dennice 599. i. 600 f. — Vlasti-

mil 599. r. - Krok 932. e.

Redigowal: eskau AVelu VI. 746. Dennici
neb IVoworoeiiku na r. 1825 (spolen s

Chmelau) VI. 760. Pražské INcwiny VI. 109jí.

Ceiiílekowic, Pawel; 1838,
^ AVe Kwtech VI. 496. k.

Ceiiék, Josef z Warlenberka. — Narozen

1765, 11 erwence w Novvém Bydžov

5

swobodnych umní a filosofie doktor; kano-

vník a dkan Královéhradecký infulovnný,

a dozorce školní, posléze kapilolní dkan
chrámu hlavního v Salcburku j umiel 1843.

25 Kvtna.
1. Wyswtlení a pídavek ku katechismu VI, 182G.
2. Kázaní nedlní VI. 1961. a.

3. Kázaní postní VI. 1961. b.

P.sal do Pítele Mládeže VI. 1260 1874. 1889.

Z Ceiikowa viz Flaxius.
2 Ceiiowa viz Wicek.

(rplák, AI.; 1844.
erný Bedich, od Karoliny Pichlerové (pel.

z nm.) VI. 893.

(riiiák, Antonín, — Narozen v Litomyšli

1776, 31 Kvtna. SUulia vykonav v Praze,

dosazen r. 1800 do Ilcrmanic na Lilomy-

šlsku za faráe, pozdji odUid do Dolního

Aujezda. Umel r. 1827 (?).

1. Nedlní kázaní VI. 1951. n.

2. Kázaní na svátky zasvcené VI, 1951, b.

3. Kázaní na dny rozliných svatých VI. 1951. c.

W asopise til : Wela VI. 496. m — Do-
broslaw VI. 588. e,

ermák, Jan Ondej, — Filosofie doktor a

hvzdá Ave Krakov; 1654,

^ Královský kalendá etc. V. 532.

Ceraiiský, Jan, — Narozen w Rajci, m-
steku Trenanské stolice r, 1 709 ; knz
Dolno-Slihowský; umel 176G.
1, Poádek spasení V. 181.
2, Žalostné vypsání pádu a vvvrácení Lissa-

bony V, 224,

CeniaHský, Samuel, — Syn Jana eran-
ského; narozen ve Hnaušti, stolice Malo-
Hontské 1759; knz Bátovský, muž osví-
cený, ve fysice a zempisu zbhlý, pirozený
mechanik; umel 1809.
1. Nábožné písn od Gellerta (z nm.) VI. 215,
2. Píbh švédské hrabnky VI. 778.
3. Bciiovského památné píhody (pel.) VI. I0o2.
4. Agenda (wydal spolen s llamaljarem a

Strakau) VI, 21 IG.

CcrilohailZ, František. — Narozen 15 Ledna
1850 v Turnov nad Jizerau, uren byl od
svých rodi na emeslo kamenáské, w
Turnov tu dobu n>nohovýnosné, piinním
ale místního duchovenstva uveden na dráhu
studií. Odbyv první tídu gymnasialní pri-

vátn v rodném míst svém, dokonil studia

na gymnasium Mladoboleslavském, naež r.

1829 ubral se do Prahy na universitu. Stu-
dovav theologií z ásti v Litomicích, z

ásti v Praze, na knžství posvcen jest

4 Srpna 1834, Od téhož roku byl kapla-

nem v Rejšicich, od r. 1843 v Dobravici,

naež 24 Ledna 1846 jmenován faráem ve
Wšejanech.

iMá divadla pro okresy domácí VI. C72.
W asopisech: echoslav VI. 496. i. 599. g,— KVlv 588 i. — as. pro katol. dncliov.
VL 1125. c. (?)

eruhaiiz, Wácslav. — Narozen v Turno-

v 1798, 13 Února. Knzem uinn 1821,
24 Srpna, kaplan v Líbaní.

as. pro katol. duchov. VL 1125. c. (?)

ernín, Herman z Chudenic, —
Poselství do Constantinopole III. 198.

ernohorský, T, — Jesuita.

1. Dictionarium latino-bohemicum V. 54.

2. Jiího Ivanka: Vince te ipsum etc. (pelož)
V. 1483.

Cernovicenus (Ccrnovicius), Pavel. — Na-
rozen v Nomeckém Brod (Teutobrodenus)

5

studoval co alumnus akademie Karlovy roku

1606; slal se bakaláem r. 1607; byl uí-
lelem tak nazvaných classes v kollcji Kar-
lov téhož roku; polom sp. lurektorcm školy

H sv. Štpána na Novém mst od 9 Led, 1608.
Vocabularinm rhytmieo-hohemicnm IV. 45.
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oniý, Jnii (_Nigi'r). — Doktor w lékostwí

w Lluinyšli ; bratr ieský, 1480-1520.
1. hiiiha Iflvarskii lil. 250.

2. n» rl)áí- ill. 'idO

3. S|»is o luiiiuccrli iiioniícli 111. 2><() a.

4. iZpráwa jiná « o témž III. 280 b.

fi. Wýklad na knihu ecrlosiaslcs lil. 816.

CtTIIV, .J«n. — Bratr {esky
\> y7.(l\>ižfní pfiwodu w jednotí' IV. 531.

CtTIlý, Jan JeNvický, — Mštnín w Zábreze.

Liber de arte destillandi, Jeronýma Brauušweyka
(pel.) IV. 849.

Cerilý, Karel; 1727.
Medolkaucí sláwa na he Líbánu, t j. Diwo-

^ tworec íVeponiucký sw. Jan V. 945. 1336.

Crilý, Jan. — Narozen 13 Dubna 1788 w
Hoicích; knzem uinn 1811, 12 Srpna;

lukaliáta w Cbodowicícli w Bydžowsku,
Tabule pouující a wcdaucí k náležitému po-

znáni dewatero ástek eské ei VI. 80.

íl-ný, M. ; 1843.

, eská WclaVL 496. ni. 559. h. — K\vcty913c.

erný, Jos»:f. — Narozen 3 Záí 1785 >v

Hoicích; pcswcen na knzstwí 22 Srpna

1810; kaplan w Žehuni, w Hoicích, >v

Chlumci nad Cidlinau; co pensionista w Ho-

icích, w Jiín, konen w Praze (1826)
jako fundatista u Andlských panen

,
pak

(1829) co administrátor u Karmelitanck na

Hradanech, kdež skonal 18 Prosince 1784.
1. Fa^don, dle Mendelsohna (znni.) VI. 1164.

2. Mentor, od Silvia Pellika (z wlask.) VI. 1203.

3. Žiwot sw. p. Terezie VI. 2186
4. Žiwot sw. Františka Xaverského VI. 2187.

W asop. pro katol. duehow. VI. 1125,

Ceniý, František. — Fará ProbJuzský; 1791.

Mrawná rhwaloe o sw. Janu Nepoinuckéni
VI. 2000.

CerWllák, Benjamin Prawoslaw. — Slowák,

1842-1844. Záhy umel.
1. Zrcadlo Slowcnska VI. 1004.

2. Historie církwe kresfanské (z nni. pel.)

, VL 1121.

C'rM'í'Ilka, Matj (jinak Eritlirseus). — Na-

rozen w elakowicich r. 1521 ; starší w
jednot bratrské od r. 1553 ; umel r. 1 509.

1. Sbírka j.iíslowí IV. 27.

2. Z|)ráwa krátká o puwodu bralrskéni IV. 534.

<'l'Mt*llki». Jan. — Mali w Ihanicich; 1578.
Al.liiniie eská IV, 854.

rwllka, Wácslaw Turnowský. — Naro-

zen 1036; dkan w Jiín, potom arcidkan

w Plzni, kanowník w^ Litomicích ; umel
asi r. 1694. (Kšaft jeho od toho roku),
Jakuba Marchanlia podstata wíry (pelož, z lat.)

V. 734.

Ccrwllka. Leopold Benedikt. — Vicarius

u sw. Apoilinaiše 1097.
Curiosus lolcrabilis t. j. Wšczwd snesiledlný

V. 748.
^

CtTHÍek, Stanislaw.

Prísl k lljllosu VI. 737.

eska, Jan. — Kazatel w Betléme, prwé
pstann u p. z Pernšteina w 16. století.

^ Reci inudrcuw IV. 270.

eska, František Matj. — Narozen w Str-

milowé dne 2 Dubna 1799; wychowán w
Žirownici w Táborském kraji. Studowal w
Jíndichow Hradci na gymnasium , we
Wídni na universit; pak wstaupiw do ádu
nábožných škol, úad uitelský 4 léta zastá-

wal, roku wšak 1826 ze ádu wystaupiw
dokonil studia theologická w eských Bu-
djowicích, kdežto dne 24 Srpna 1828 na

knzstwí wyswcen, stal se kaplanem fun-

danim na Chotowinách; dne 23 erwence
1840 byl faráem w Borotin.

, Babení dobytí VI. 1655,

Cieliowský (ichovecius), Kehor František

z Landsperku we Slczku; knz ádu sw.

Benedikta, od r. 1629 do 1640 dkan Chru-

dimský, jimž obywalelé msta i okolí Chru-

dimského na wíru katolickau obrácení jsau.

Fará, t.j zpráwa a spusob ctc. (pel.) V. 1108.

Ciiioweský, C. F,

^ W echoslawu VI. 496. í.

Císek, Nikodém.
Kancionál cwangclický. Píd. 6,

Cohiiis, Ctiboh. — Slowák z Orawské sto-

lice, 1836.
We Hronce VL 932. i.

Daciký, Jií Jacobeus,

1. Siab*iká eský V. 1.

2. Celodenní mistra s uedlníkem rozmlauwání
Píd. 42.

Daciký, Blikuláš z Heslowa, rytí. Umel
1028.
Pamti jeho V 298.

Daliiiowskv z Dachuowa, Jií; 1634.
Kalendá V. 5*21.

Daleiiiil. — Rytí na poátku 14 století,

jemuž toto jméno na nejisto se pikládá.

Kronika (Boleslawská) II. 50.

Danek, z Kubína; 1521.
List papeže k Luciperowi (pel. z nm.) 111.785.

Daniel, Adam, wiz z Weleslawina.

Dankow.ský, Jií. — Narozen 16 Února 1 <'84

w Teli na 3Ioraw
;

proíessor eckého ja-

zyka na kr. akademii w Prešpurku 1807,

we wýchodnícli jazycích zbhlý. Píbuznost

slowanskélio jazyka s eckým ukazowal.

1. Die (iriechen als Stamm- und Sprachver-

wandte der Slaven. (Ote náš eský etinau
wy ložený VL 122. a.

2. Malris slavica; íilia erudita vulgo lingua graeca

VI. 122. b.

3. Homerus slavicis dialectis cognala lingua

scripsit VL 924.

Dasypus (Dasypodius) Wácslaw. — Naro-

zeii >v Nimburce; stal se bakaláem .swob.

umní r. 1578; fará církwe Hrušowanské

a Prachowské; 1580-1591.
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1. Dictionarium latino-bohemicum IV. 37.

2. O zemtesení na Moraw r. ir)81 IV. 168.

3. Calendarii perpetni pais prior IV. 774.

Daubrawský, — R. 1783 alumnus w se-

minarium Brnnském,
1. Správvce duchowní (z nm.) VI. 176], 2207.

2. Swatý denní poádek kesana (z nm. spo-
len s jinými temi alumnyj VI. 2284.

Daubrawský, Jan; 1832.
cc pi pohbu Ant. Šlechty VI. 209.').

Daudíebský, Frant. — Jesuita; 1705.
Truchliwý západ nejjasnjšího celé Europy slun-

ce Leopolda I. V. 1089.

DaudlebsUy, Sw. K.-, 1840.

Angelská hora, inohra VI. 702.

We Wele 913. d.

Daucha, František. — Narozen w Praze dne

31. Srpna r. 1810 z rodiíil chudobných, slu-

doAval WC svve'in rodišti, pedn na Malostran-

ském gymnasium, z nhož pešel r. 1827—

•

1828 vr studia filosofická tamže. Po jejich

odbytí bhem dwau let Avslaupiw jakož ar-

cibiskupský aluninus do Pražského semináe,

na fakult bohoslowecké swá studia r. 1833

skonil. Nemaje posud ctyryadwadcet, cír-

kewn k ordinací pedepsaných let, ekal na

doplnní potebného wku a zárowe též na

píchod nowého arcibiskupa Pražského , w
kteraužto dobu zatím w Brandeyse nad Labem

u tamního dkana a vikáe, jemu pátelsky

naklonného, trwal. Piprawowal se w ten

as na proessorstwí gymnasialní
,

jehožto

prwní dráhu r. 1834 co auskultant na Praž-

ském akademickém gymnasium skuten na-

staupil ; a wšak téhož roku 1834 dne 0.

dubna od dosazeného zatím arcibiskupa, jsa

na knžstwí wyswcen , bylí rozkazem hned

na to odeslán jakož kaplan na oblížnau du-

chowní spráwu w Petrowicích , wesnici blíž

Wysokého Chlumce w tehdejším kraji Be-

raunském. Namáháním zde tak nebezpen a

na stálau trwalosl sob zdrawi porušil, že

se r. 1838 jakož churawec musel do Praliy

k rodim zpt odebrali. Byw na to r. 1840
po delší as w dom rytíe Neupaura w Gol-

owu Jenikow, dostal se téhož roku za do-
mowního knze k rodin Karla hrabte Pachty,

s kteraužto stídaw w Mnišku i w Praze

trwal. Po smrti hrabte r. 1846 ješt po

celý rok pi rodin Pachtowské až do límrlí

hrabnky, choti zemelého, zíistaw, zwolil

sobr. 1848 hostinský byt w kláštee Minoritu

11 sw. Jakuba w Praze , kde mu pebýwání
z pátelstwí obtowáno.
1. Thomsonowy poasy (pÍTl.) VI. r)3R.

2. Dwanáct spících |)anen (z nm.) VI. 705.> 1.

3. Romeo a Julie (pel.) VI. 706. 2. 717.

4. Tankrcd (pel.) VI. 706. 3.

5. Tomáše Kempenského o uáslcdow, Krista (z lat.)

6. Modlitby VI. 2447.

W asopisech: asop. pro kalol. duch. VI.

275. d. — asop. Mus. 490. h. 717. 993. e.

1067. i. — Kwty 490. k. 588. i. 913. c.

1008 k. 1076. . 1084. f. 1140. o. 1173. f.

1220. d. 1.588. d. — Ucla 496. m. 913 d.

993. h. 1067. n. 1076. d. 1173. b. — Wlasti-

mil 993. r. 1067 x. 1140. o.

Dawíd, Alois Mariin. — Knz ádu praemon-

stratskélio \ doktor filosofie , král. hwzdá
w Praze, rektor university r. 1815.
Kalendá VI. 1420.

Dawid, Jií. — Jesuita; 1713.
Medicns Ilercynius t. j. Welko-lesní hojitel elc.

aneb žiwot sw. Wintíe V. 1313.

Dmiail , Ondej. — Narozen w Trenín

;

prokurátor; umel 1799.
ONerŠe jeho we swazkii II. Slowenských wer-

šowcii, 1809. kdež Jan slowe , snad omylem
Wiz. Tabiic. Poezie \\\. 63.)

Deithort, Jeremiáš Skytoinský. — Dkan w
eském Brod; 1007. -"^ - ' ^ i^^ ^

Angelika niornímu neduhu odpírajícílV. 1528.1880.

Deiiíulus, AVÍZ Zubáek.
z I>euíscheilberka, Daniel Basilius (Teuto-

lipcenus). — Narozen 1585 vv eské Líp
(?) Stal se bakaláem w uení Pražském r.

1609, mistrem 1612. Do roku 1615 byl

spráwcem školy u sw. Mikuláše na 3Ialé stran
;

stal se mezi tím doktorem práw a sausedem

Malostranským. Roku 1615 dostal powolání

ku professue w universit
; pednášel fysiku

a mathematiku. Roku 1616 od sw. Hawla
byl dkanem fakulty filosofické, též r. 1619
a konen od sw. Hawla 1621 až do 28.

Dubna 1622, poslední w tomto úad na

nkdejší akademii Karlow. Po odewzdání aka-

demie Jesuitm pestaupil ku katolickému ná-

boženstwí, a stal se tudy primátorem Jlalo-

stranským. Umel r. 1628, 25. erwna.
Snud hwzdáský o komet IV. 786.

Dewald, Ondej František. — Fará w Do-
brši; 1736.
Chwaloci neb kázaní V. 876.

Dcw lísky, J. P. Srow. Procházka.
1. rowídUv, dle Šmida VI. 858. a. 1360. a.

2. Josafal VI. 858. b.

3. Pytláci (pi-eklad) VI. 1360. b.

4. O\voced()l)reho clíowání, dle Šniida VI. 1360. c

5. i\o\v powídky, dle Sinida VI. 1360. d.

6. Slawík, crwen a bílé nižc, dle Smida. VI.

1360^c.

Dewoty, Josef František — Narozen dne

19. Února 1780 w Hradci Králowé. Poátky
literního umní obdržel na tamjší hlawni

škole a gymnasium ; sUidowal filosofii a theo-

logii w Praze. Na knžstwí wyswcen dne

19. Záí 1803 zasláwal nejdíwe obyejnau
službu knžskau \i arcibiskupském Pražském
seminái: r. 1804 dostal se za kaplana do

Hoic, r. 1805 do Bydžowa, 1806 za ko-
operatora do Sedlce u Kutné Hory, odkudž

36
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pH témž úad tustáwaje píesthowal se r.

1813 do Malina: po smrli Sedleckého faráo

Josefa Raulenkrance (22. Cenvence 1817.)

stal se farním administralorem, pak od 4. Li-

slop. faráíeni Sedleckým; r. 1824 zwoleii za

esluélio kanownika kapitoly Wyšehradske: r.

1832 dostal diistojenstwi osobnilio dkana ; r.

1833 dosazen na faru w Mikulowicich u Clirud.

1. Popsání hýwaU- ehole Cistcrciciiské Sedlec-

kého kliiMeia VI. 1033. n.

2 AV\obrn/oní chrámu Swaloharhorského w Hoe
"

Kulné VI. 103.-). b. 2tr)3.

3. Kratiký obsah založeni kapli >\ šech Swatých

ctc w ohrad weleslawného audoli Sedle-

ckého VI. 1113.

4. >Vyobrazení a popsáni w polínku tešowého
kmenu etc. spateného kíže VI. 1466.

5. Poádek , jak se wyznáuí wíry katolické díti

'

má. VI. 1843.

6. Spfisob posluhování swátostí sw. manželstwi

VI. 2131.

7. Auwod šestinedlky VI. 2379. a.

8. Ježíš, Maria. Josef! Katolická modlilební kniha
"

tMc. VI. 2379. b.

9. Pobožné a WTaucích žádostí plné rozjímání
'

VI. 2379. c.

10. ^^raucí modleni a zpuy etc. VI. 2379. d.

Dídacuií. Novatius. — Knz rádu sw. Fran-

tiška: 1652.

Modlilba pobožná k pti ránám p. n. J. Kr. V. 1553.

Diebl, František. — ^aro^en r. 1773 (?) w
Dobrušce >v Cechách

;
professor hospodástwí

a pírodopisu na filosofickém lístawu w Brn.

Morawsko-slezský asopis pro lid 1842 — 1847.

VI. 760.

Dietrich, Prokop. — Knz ádu sw. Bene-

dikta ; 1716.

Swaté deky Kauimské, kázaní V. 921.

Diliiliger. Tomáš-, 1689.

Idea sanctitalis. Zrcadlo swálosti t. j. žiwot sw.

Dominika V. 1299.

Dikasfus, Jií z Mikowa. — Roku 1614

byl faráem u sw. Štpána w Praze a kon-

sistorianem
;
potom dkanem w Jiín, a od

r. 1619 administrátorem konsistoe pod obojí

;

korunowal Fridricha falckého za eského krále.

Po bitw Blohorské wypowdn byl r. 1621

w Prosinci z Prahy, ímž konsisto strany

pod obojí zrušena.

1. Písniky církewní IV. 1.30. a.

2. Žalm 136. a. 103. IV. 1.30. b.

3. Cesta patriarchy Jakuba I V. 661.

4. Historie pána našeho Ježíše Krista IV. 1482. a.

5. lli.storie o promnní pána Krista IV. 1482. b.

6. Modlillia pán IV. 1508. a.

7. Tilemanna wvklad sedmi žalmw (pel.) IV.

1508. b.

R. Po.stilla IV. 1560.

9. Pobeb Jaroslawa Krištofa Trky z Lipy IV.

16S5. a.

10. Kázaní pi pohbu paní Nostirowé IV. 1685. b.

11. Kázaní nad p. Albrechtem W. Smiíckým IV.

1685. r.

12. Kázáni pi pohbu p. Barbory Floktowé IV.

1685. d.

w/*-«<-<V^^
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13. Dialog aneb rozmlauwání pobožné ducha >

duší IV. 1831.

11. Kozjíuiáni o milowání boha IV. 1867. a.

15. Duchowní proti moru prawé etc. IV. 1867. b.

16. Modlitby wclik>'ch a wšak kajících híšník
IV. 19t;2. a.

17. Iiliota. modlitby etc. IV. 1962. !>.

18. Modlitby aneb rozjímání, z knéh s. Bernarda
a jiných sebraná IV. 19()2. c.

19. Modlitby w as žalosti IV. 1962. d.

20. Modlitby w tento zarmaucený as (1611) jV.

1962. c".

21. Modlitby pro pobožné paní a panny IV. 1962. f.

Ditiich, Wíl: 1543.
Kázaní o mytí noh IV. 1572.

Ditrich, Josef Pawel Wácslaw. — Narozen

w eské Skalici 1763 7. Dubna; fará Ko-
slomlalský. pak llrubo-Bezenský , viká, ka-

nowník ^^yšehradský, doktor theologie, pro-

fessor historie církewní w Praze 1803, censor

1806, dkan fakulty theologické 1822; u-

mel 1823. 26. Záií.

1. Sedmero písni duchowních VI. 221.

2. Zákon pána našeho Ježíše Krista VI. 1878.

3. ei pána našeho Ježíše Krista VI. 1904.

4. Žiwot a ei p. n. Jež. Krista VI. 2162.

Diwisowský, T. ; 1836 — 1838,
W eské Wele VI. 496. m. 717.

Dlabac, Bohumír Jan. — Narozen 1758;
knz ádu praemonstratskélio, knihowny Stra-

bowské stráž.ce; umel 1820.
1. Pi poátku no\vého roku. Báse, dle Denis

VI. 233.

2. Rozliné básn píležitostné VI. 360. a—n.

3. Wyobrazení potopy swta (z nm. Samuele
Gessncra) VI. 533.

1. Psaní poetické P. Knohlauchowi VI. 565.

5. Ynkle a Varyko VI. 623. a.

6. Edwin a Emma VI. 623. b.

7. Prohlášení o .sjednocení Swejcarw VI. 953.

8. Listy eskému krajanu o nynjších píhodách
(1814 - 1818) Vi. 971.

9. Padesátiletá j)amátka (rychtáského auadu
wvkonáwaného od) Wáclawa Ravlolara VI.

1048.

10. Spis o poátku, uwedení a zmnách eských
wlastencckvch nowin etc. (Psáno nejprvv

nmecky) VI. 1091.

11. Krátké wypsání eského králowstwí VI. 1N7.
12. K. Bakona wypsání novyého swla (z latin.)

VI. 1232.

13. Jednání o rozplemenní a |)Oteb kopiw
(pel.) VI. 1530.

14. (.'tení o nžíwání tabáku od A Holého, po
esku wyloženo VI. 1599.

15. Nauení o krawích neštowicích VI. 1610.

16. Prostedky proti pádu howzího a owího
dobytka (pel.) VI. 1642.

17. Odewzdání se docela do wíile boží VI. 2226.

>V asopisech: Hlasatel \ i. 564. a. — i)obro-

zwsl 600. c. — Dohroslaw 1067. d.— Ceclio-

slaw 1067. e.

Dlabao, Josef. — Narozen w Nimhurce : pro-

fessor gymnasialní w Písku : umel 1826,

14. Pros.

Cantata pi poswcení školy NimburskéVI. 431.
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Dlauhoweský, Jan Ignác (Hynek). — Z ry-

tíské rodiny pán na Kotauni, probošt ko-

stela Pražského, viká a suíTragan arcibiskupa

Jana i Waldšleina ; odkázal 10000 zl. na

dm knžím we spráw duchowní ustálým;

umel r. 1701 10. Ledna.

1. Ager bencdictionis. Požehnané pole elc. V.

í)8. 1176. a.

2. Pedmliivva k spisu W. K. Ilolana V. 101,

3. Zrost aneb prospch 121etého Krista V. 889.

a. 1242.

4. Dnchowní pozdwižení pobožného lidu Praž-

ského na den sw. Wácslawa V. 889. b.

.S. Podiwíu s Píibislawau V. 889. r. 1176. b.

1279. d.

6. Wýchod a západ slunce na hoe Siónské V.

88í>. d. 1082.

7. Swatých tl ostatkuw etc. w kostele hlawníni

sw. Wíta refifistík od Tomáše Pšiny spoá-
daný V. 1176. c.

8. O pann Marii Teynické V. 1176. d.

9. Ilitorie blahoslavvené panny Marie Klatowské
V. 1176. e.

10. Sironi živvota u prosted ráje eského krá-

lowstwí.V. 1176. f.

11. O swalém Janu Nepomuckém V. 1279. a.

12. Léka poestný a pocestný sw. František V.

1279. b.

13. Jana Evvzcbia de Niremberg žiwot sw. Izi-

dora V. 1279. c.

14. Mons adjutorii. Hora pomoci V. 1423. 1571. a.

15. Koruna eská t. j. modlitby k pednjším d-
dicm V. 1571. b.

16. Wnec neuwadlý z listí bobkowého etc. V
1571. c.

Dobicei*, František Josef. — Narodil se dne

5. íjna 1811 w Launech ; uil se we mst-
ské škole lamže ; studowal na gymnasium w
Žatci od r. 1824, filosofii a nkterý caspráwa

w Praze; roku wšak 1834 wstaupil do theo-

logie w seminái Litomickém. Wyswcen
na knžstní dne 3. Srpna 1838, stal se ka-

planem w Suniperku ; r. 1839 roznemohl |ge

z pílišného namáhání w úad pastýském,

pesazen odtud do Sutomi w Mezihoí. Roku

1843 stal se kaplanem w Citolibech ; zastá-

wal od 9. erwna do 23. íjna 1845 ad-

ministrací farní we Winaicích, potom do 21.

Ledna 1846 w Citolibech.

1. Kamzikostelci VI. 880.
2. Legendy aneb obrazy žiwotu etc. sw. Hawla

a sw. Klinienta VI. 2198.
W as op. pro katol. duch. VI. 275. d.

Dobeiiský, Wácslaw; 1579— 1590.
1

.

Pohební památka Petra Codicilla z Tulechowa
IV. 618. a.

2. Pro památku Danielowi Pelauskému IV.

618. b.

3. Pramen wody žiwé etc. IV. 673. a.

4. Koruna šlechetné a krásné panny IV. 673. b.

5. Srdená stížnost na híchy IV. 673. c.

6. Wrtkawé štstí IV. 673. d.

7. Bh swta IV. 673. e.

8. Wník fíkowý IV. 673. f.

9. Modlitba krále Šalomauna IV. 1953.

Dolirenský, Jan, rytí; 1550— 1560.

1. iVaucní hcitmaníím o izení poddaných a sl-

roikúw IV. 859.

2. Zpráwa o dobytku koském IV. 910.

Dobliský, Jakub Jan Wácslaw, ernomost-

ský fde Mgroponfe). — ^^nuk Wácslava.

Uedlník Marka Marci, jehož nejwrnjším pí-

telem, ddicem, spis wydawatelem a chwa-

loecníkem byl. Byl professorem na fakult

lékaské w Praze od r. 1C68 do 1697; rek-

torem university 1670 a 1685. Umel roku

1697, 3. Bezna. ^ t-> «^>^ .'w.^ .-'^ /^/^
1. Discursus sphaerici V. 510, J^ia-^^' -e-^ *^^^ ^~' <^'^^?y
2. Kalendá s prauostikau na rok 1688 V. 539.

3. Weejná a pirozená ped neniocmi obrana V.

577.

Dobrohlaw, Wojtch. — Fará Libsladtský

a Lužanský; 1721—1723.
1. O"'''cstio de voce t. j. otázka o hlasu ped
asy sw. Janu ktiteli podaná , nyní o sw.
Janu Nepomuckém V. 932. a.

2. Cli ochránce etc. Jan rsepomucký V. 932. b.

Dobrowský, Josef. — Narozen 17. Srpna

1753 u Gjermetu nedaleko Rábu. Otec jeho

Jakub Daubrawský, w Králohradeckém kraji

narozený, byl wojenským strážmistrem, a tudy

se do Uher dostal. Dobrowský studowal w
Klatowech a w Praze; wstaupil r. 1772 do

noviciátu k Jesuitm
,

po jichž wyzdwiženi

oddal se theologii až do r. 1777; na knž-
stwí wyswcen r. 1786, stal se vicerekto-

rem w seminái Hradištském u Olomauce

;

r. 1789 editelem téhož lístawu ; od r. 1790,

po zrušení seminá Josefinských žil w Praze.

W r. 1792 putowal s hrabtem Šternberkem

do Šwed a do Rus. Umel na cest w Brn
r. 1829, 6. Ledna. O etymologii slowanskau

welice zaslaužilý.

1. SIowo Slavenicura , in specie Cechicum VI.

^3. a.

2. Bildsamkeit der slawischen Sprache etc. VI.

73. b.

3. Lehrgebáude der bóhmischen Sprache VI.

73. c.

4. Entwurf zu eineni allgemeinen Etymologicon

der slawischen Sprachen VI. 147. a.

5. Slawín VI. 147. b.

6. Slowanka VI. 147. c.

7. Deutsch-bóhmischcs AVorterbuch VI. 155.

W asopisech: asopis .Musejní VI. 1.50. a.

993. e. 1140. f. — 3Ionatschrifl des vaterlánd.

Museums VI. 150. g.

Dolaiiský, Jan Jií, kazatel exulantu; 1693
— 1710.

1. Dítek kiesfanských biblí malá V. 758.

2. Kázaní w nedli prwiii po wcliké noci V.

899.

Doležal, Pawel. — Narozen w Uherské Ska-

lici ; kazatel w Necpalích ; 1738— 1760.
1. Orthografia Boliemo-slavica V. 17.

2. Klementa linquae Slavo-Bohemicae V. 27. a.

3. Gram mat ica Slavico-Bohemica V. 27. b.

4. Donatus Latino-Slavicus V, 36.
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5. Sbírka slo\vcn>ko-Csk)rli piíslowí V. 41.

6. Biblí swalá rytiiiowniiui suniiiiowniky píed-

linM-ná V. 168.

Dolžal , Fraulii.ek Daniel. — Finnlíškán

;

ItíóG.

Vra elTigíes t. j. prawý UoiitifL-Ivl králowiiy iie-

Wf.k V. 11 08.

Doležal, Augustin. — Narozen w Skalici uher-

ské r. 1737; knJz Suíanský ; umi-el 1802,

23. Bezna.
1. Weselost rolí bn/.í Ilybské pod rakauskjiu

.-kiwánkem VI. 307.

2. l'aiiiiUiiá celému swClu Iragcdio , wypsání
pádu prwních rodiiu VI. 510.

Doležal , Emmanuel Wilc'm. — Lokalista u

sw. Jana nad Skrýšowem ; 1816.
Swáloní kázaní Vl". 197R.

Doležáiek. Jan Emmanuel.
csk písn w hudbu uwedent' VI. 501.

Dolin<4Uý. A.

Tsal do echoshnva VI. 739.

Domina, ^viz Jiin§ký.
Doiiat. — eský bratr.

Sepí:d dw pí.-ní' do kancionálu III. 48.

Z Dnnina. Fridrich: 1G08.
eslowání jeho IV. 6G().

Dorrc. František; 1805.
Popsání a wvobrazeni peci k pc<'f'ní cideba etc.

VI. 1370.
"

Doryzio, Sybilla. — Morawanka; podepsala

se : manželka zemského eíímislra we wlaské

a ang-Jické ei; 1805.
Kuhiiiská kniha VI. 1.')6().

Do8fal, František. — Morawaii : knéz.

Zpwout' poliicbní (z nm. pel.) VI. 237.

Drabik, Mikuláš. — Knz Strážnický; 1G50.
ISahlednulí do hrozné propasti saud božích VI.

1404.

Z Drahoiiie , Bartolomj (Bartošek). Rodu
ryliskeho

; Ave služb krále Sigmnnda \v as
Husitské wálky na Karlstein w posádce.
Rozliné píbhy esky p.sané pi jeho latinské

krouice (Aezdají se wšak náležeti jemu.) III.

117.

Drahon>wskv. Fr. K. 1845—1840.
^^ rcské Wele VI. 496. m. 597. k.

Draoliowský, Jan. — Narozen w Teboni
1577 ; Jesuita

;
professor lat. a eck. jazyka

;

prefekt škol; kazatel a missioná na Moraw,
kdež mnoho eských brati obrátil na kato-

lickau wíru ; superior missionáii w echách
a pedstawený koUeje Znojemské r. 1G24,
kteréž msto ku katoli( kému náboženstwí pi-
wedl. Umel w Brn r. 1644 w 67. roce
wku.
Grammalica Bohemira V. 21.

Draky, Tomáš. — Narozen w Praze 1791,
4. Listopadu: stal se knzem 13. Dubna 181 4

;

ducbowni .«právr<;e w Hbiboši w Beraunsku
;

notár arcibiskupský.

1. Wýklad wsech písem swatVrh VI. 1710.

2. Modlitby, chwalozpwv elc. aneb žaltá VI.
1727. a.

3. Toslcduí wcci na nebi i na zemi VI. 1727. b.

Drausehovius, Kašpar Petr. — Dkan Ne-
ponuický; 1G43.
Wclosliiwná památka sw. ^Vojt(•ha V. 1263.

Z Di-ažoua, Samuel Mariin. — Narozen w
Hoowicicb 1593, syn tamjšího pastora ewan-
gelickélio , studowal w Launech a w Žatci,

polom od r. 1G12 na universit w Praze;
stal se bakaláem r. 1014, a téiiož roku w
Záí mistrem ; byl rektor školy Wodiianské,

fará w Litni 1618; pak w Praze u swat.

Haštala a sw. Kíže welikého
;
pisedící kon-

sisloe podobojí od r. 1619 ; Mypowzen r.

1620, odebral se do ^Viltenberka
;
potom co p-

staun ty mladých pánfi Kaplí ze Sulewic,

na cestách av akademiích, francauzské a hol-

landské 'wšelijakých hodnosti, w Ang-lianech

1626 powýšení do stawu dosáhl. Roku 1631,
jsa kazatelem w Pern, se Sasy do Prahy pi-
šel a faráem w Týn uinn, pedsedl sy-

nod knží strany pod obojí do Prahy swo-
lané, ale o rok pozdji opt wyhnán ; w
Pern proti eským bratím psal; hlawní za-

stawatel strany ewangelické. Umel 1639,

27. Ledna.

1. Zpwowé o slawuo.šti a památkách církew-
ních V. 81. b.

2. Runí a roní knížka ; zpwv církewní IV.

153. a.

3. Rorate IV. 1.53. b. V. 81. a.

4. O poátku , zrostu, bchu, cíli starožitné aka-
demie Pražské V. 459.

5. Reformatio Hussi el Vindiciae Zižkianac V.

374. 8.

6. O pediwném církue Krislowé zachowání V.

374. b.

7. Collatio Hussi et Lutheri V. 374. r.

8. Tetradion historico-politicum V. 494.

9. Quatuor symbolu occumenica V. 698. a.

10. O náboženstwí eských ewangeiikíivv V. 698. b.

11. Confcssio. Wvznáuí wíry sw. kesanské V.

698. c.

12. Tidcet pét dfiwoduw^ neb píin, pro které

wšickni ewangelití Cechowé za jedno býti

mají V. 698. d.

13. Obrana kesanská proti ohlášení starších

knží bratrských V. 698. e.

14. Promluwení o swornosli clrk^we V. 698. f.

15. Oswdení proti odpadlcúm Cechm V. 698. g.

16. Induciae .Marlinianac V. 698. h.

17. Sedm listi apokaliptických wyswétlení V.

823.

18. Kázaní pohební pi pohbu Bohuslawa Rúta

z Dírného V. 1001. a.

19. Kázaní pohební paní Ludmily Kubírowé V.

1061. b.

20. ^Vzácná poliební pamf .Isna .Jindicha Po-

mnitze V. 1061. r.

21. Kázaní pohební pi pohbu Matiá.šc Troila

llagiorhonina V. 1061. d.

22. háznní pí pohiiu jednoho eského šludcnta.

V. 1061. e.

23. Deset pohebních kázaní V. 1061. f.
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24. Desatero pemyslowání V, 1532. a.

25. Modlitby pannám a paním etc. V. 1532. b.

26. 3IodIitby k asm tmto posledním zarmau-
ceným V. 1532. c.

27. Enchiridion precum sacrarum V. 1532. d.

28. ModlilI)y k slawnoslem a památkám wýroním
V. 1532. e.

29. Sacra anchora Boemorum cxulanlium V.

1532. f.

30. SkrauSené modlitby cle. V. 1532. g.

Wi-eser, Josef; 1738.
Bolestná žalo.st e!r. nad smrtí Wolfofann;a Ilanni-

bahi biskupa llolomauckého V. 1093.

Drewný, František. — Narozen w Ble' 1787,

G. Prosince; knzem uinn 1811, 15. Dubna;

fará w Lauhowci, potom kanoMník na Wyšehr.

Wýtah nejpotebnjších díl ei VI. 81.

Drewinek, Hawel. — eský bratr.

Jedenáct písní w kancionálu III. 48.

Drlik, Ignác; 1809.
Sprosto pochopitelné cwiení o poctách VI. 1391.

Dubeanský , Jan
,

jinak Habrowansk^'. ^

—

Bratr eský; rytí. Le'ta 1537 do wzení
wzat, a 1. 1538 wyrucen z wzení 6. Dubna,

tak, aby wíce nepsal, nekázal atd. pod 10,000

kop gr. Byl I. 1528 na konec masopustu

zaal zwláštní jednotu swau w Kaut.
1. Zpráwa prostá a prawá o bratích starších

jednoty IV. 510.
. ^^ ^, .. . W .- .*^^. /^ .

2. Listowé bratím Boleslawskvm iV. 1213.

Z Dubé, Ondej. — Rodu panske'ho: od roku

asi 13G1 až 1394 byl nejwyšším písaem zem-

ským ; roku posledn jmenowaného úad tento

složil
;
jmenuje se napotom pánem na Zleni-

cích na ece Sázaw ; umel r. 1412.
Wýklad na právvo eské II. 87.

Dubraviiis, Antonín Ferdinand. — Fará Jaro-

mský 1747.
1. Hlahol osadenr; slawnosti swatoeení Jana

Nepomiického V. 9?8. a.

2. Maria vir^o regiae urbis Brunensis V. 948. b.

Dubský, František; — Jesuita; 1705.
Libitina vindicata (e pohební o cis. Leopol-

dowi I.) V. 1088.

Dukát, Jakub J.; 1725.
Phoenix morawskv , aneb živvot Jana Sarkandra

V. 1327.

Dunajský, B. ; 1842.
We Kwlech 496. k.

Duildi*, Josef, Alexander. — Narodil se dne

1. Dubna 1802 w Nowém Strašecí; chodil do

.•ikoly \ve swéin rodním míst , pak u Trini-

laru a w Teyn w Praze. Studowaw le'ž na

gymnasium a na technice, byl nejprwe' diur-

nistau pi Pražskem maí^istratu (1821), potom

školním mládencem u sw. Františka w Praze

po pt let. H. 1826 stal se uitelem -w Hlinsku.

kdež byl do r. 1830. Roku 1834 stal se

lisfOAvním w Rlowicích, r. 1842 wstaupil do

služby pi eske'm n-árodním museum.

1. Malý Slovan VI. 133.

2. Zempis králow.stwí eského VI. 1149. a.

3. Pr&wodre po echách \l. 1149. b.

4. Králowstwí eské, statisticky polohopisné po-

psání etc. VI. 1149. c.

5. Ponaxvržení o stawu a ádech duchowenstwa
w Cechách VI. 1151.

6. Nawedení k mechanice Cp^l-) VI. 1405. a.

7. Nawedení k stawitelstwí (pel.) VI. 1405. b.

8. Kniha methodní VI. 1262.

9. Dárek dobrVm dílkám VI. 1315.

10. Wílek, weiar VI. 1518.

11. Pastýská domácí kniha VI. 2276.

\V asopisech: Kwtv 913. c. 1067. q. —
eská Wela 1008. í'. 1036. e. 1473. k. —
asop. esk. iiius. 1162. f.

Durek, Ondej. — Narozen w Jelšaw w
Uhích 1819.

We Hronce VI. 932. i.

Durgal, Martin. — Slowák : 1817.

1. Praktická sloweusko-nmecká grammatika VI.

110.

2. Praktická uherská grammatika (Spolen s

BobokemX VI. 115.

3. J. Glacc Životopis D. M. Lutera (znm.) M.
10G2.

Durtch. Blahoslav aneb Fortunat. — Narozen

w Turnow : Paulán; umel 1802.

Wydal biiilí spolen s Procházkau VI. 1705.

Duryiik z Ryngolu; 1555.

Kronika kratochvilná o Aleluzin (z nm. pe-
lož.) VI. 101.

Dušan, wiz JLambl.

Dušek, Wácslaw. — Fará Boskowský ;
1756.

Tríhranné školního žáka srdce V. 808.

Dušek, AVendelín. — Narozen w Dobraui dolní

(Liebenthal) 1784, 18. Ledna; stal se knzem

23. Srpna 1812; fará a estný dkan w
Pecce.

1. Promluvva uitele k dítkám etc. VI. 726.

2. Nawedení k náležitému školnímu v7Uo\vání

VI. 1264.

3. Rozmanitá nauení pro mládež VI. 1309. a.

4. Nauné powídky VI. 1309. b.

V asopisech: Rozmanitosti VI. 1036. a. —
Pítel Mládeže 33. b. 1260.

Dušek. František. — Narozen na Chotbor-

kách : lesní Radowesnický na komorním pan-

stwí Podbradském 1800: pak vrchní lesní

v/ Uhích.

Prwní základy umní pelešného VI. 1560.

Dwo-áek, Jan : 1839.

W eské >Vele VI. 496. m.

Dwoák, Anton Jaromír, z Boru; 1^43.

1. Diwotvorné vítzství niedolckaucího uitele

tc. sv. Bcrnardti.

2. Kázaní šestileté památky Sedlecké VI. 1004.

Dwoí-ák, Jan. — Narodil se 9. Listopadu r.

1703 v Kuklenách blíž Králowé Hradce.

Studia pymnasialní a theolocrická dokonal w
Králové Hradci, fdosofická na universit Praž-

ské. Na knžství posvcen 17. Ledna 1819,

byl kíiplanem w Chrasti na panství biskup-

ském od 15. Února 1819 až do 31. íjna

1829 ; na to od 1. Listopadu 1829 až do 30.

Záí 1832 na dívím školním ústavu Wor-
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šulinskétn na Horáili Kiínácli, od 1. Kíjna 1832

až do 30. Záí Í810 kateclietati na Idawni

škole w Nmeckém Brod, konin od t.

Bijna 1840 ít-dilelem a kalechetau no lilawní

škole w Jiín; biskupským dekretem od 13.

Ledna r. 1850 stal se biskupským notáem.
házHni na zaswocn' swálky VI. 1967.

W eské >VrfIe VI. 1*220. c.

Dwoákowa. Buženka ; 1842.W \\v\i' VI. ;)i;h. ú.

DT^orský. ílikuhlš. — K;iplan we Zbiro/.e,

potom dkan w Piibrami ; 1591.
Jeronýma AVeJJora kniha o powinnostech wšecli

úadu (pilož, z lat.) l\. 728.

Dworský, Bartolomj. — Fará w Kouimi ;

l.-^42.

Troll alhnranu IV. 1237.

Dworský, M. 1832.
W a>(>|.. esk. nins. VI. 913. f.

Eilelbert, Nimburský. — Kapucín: 1698.
Martina z luicliein ^Neliký ži\\ol pána a .spaíJi-

tcle našeho Jež. Kri.-<ta (pel. z nm.) V. 1214.

Efraiili. Jan.

SpoliipiMadall lilldí hralické IV. 1167. a.

EhrenberEi;. D. Josef. — Narodil se léla

1815 22. Cerwtnce w Koraubwi. osad
eské', bliž Poliky. >a studie se do-
stal teprw po šeslilele'm naw.šlwowáiií školy

domácí a sice nejprwe' na lilawní školu do

Poliky a pak školním rokem 1830 na gym-
nasium do Litomyšle , kdež i rdosoíii odbyl.

Studia theologická wykonaw we Hradci, do-
šel poswcení knžského r. 1841 •, naež se

stal kaplanem nejprwé w nmecké wsi Kwtné
( Blumenau ) u Poliky. Odtud MŠak již

po nkolika týdních na štaci eskau do
Skuhrowa we Hradecku co kooperátor byl

powolán : a pobyw tu bezmála ti léta na

swé dosawadní stanowišl co kaplan do msta
Solnice (1811) peložen.
1. Piiwodní wlastenské powídkv. pow.sli a há-

< horky VI. «9I. a.

2. Ostruha krále .lana VI. 891. h.

.'^. Tatai na .Moraw VI. 1385.
>Ve Kwtech VI. 913. c.

Eiselí, J. >. : 1833.
Polika . k. hdliMi. LeibiredingsUidl . nápLsy VI.

599. I.

Z EkHteina, Ulricb Kristof. — Bakalá Hor-
toNv.sk v.

Kan<ional eský polielnií. Píd. Kil.

Eli^ius od s\v. Jií. — Bádu bosáckébo pau-
siewnikw : I73fl.
1. Nebeský wudce ele. (o sw. Janu Xepom.) V.

981. a.
'

2. Kri-lug Ježík od trní swjch .smrtcdlných elc.
V. 1H4. h.

•"

ElN..Fr. ; 184r,.

NV (f>ké NV.dc VL 196. m.
El«*llPr. Jan Bohumil. — Narozen we Wen-
prow w Podlachii, 10 mil za Waršawau, r.

1717. Senior jednoty bratrské skrze Weliké
Polsko, a nejprwnjší uitel z této jednoty pi
církwi Berlínské od r. 1747, a kazatel po
40 let. Wydal 37 rozlitnýcU spisu swých
a jiných (Komenského). Umel 1782.
1. kancionál t. j. kniha žalmu elr. V. 148.
2. Kancionál rozmnožený V. 149.

3. Otázky katechismusowé V. 794.
4. .Mléko isté prawdy boží t.j. Katechismus ctc.

V. SOI.

5. Upímné rozsuzowání sebe samého (z nm.
I.avalera) VI. 2206.

Nkteré písn jeho (jedna pwodní, o.statni z

nm.) pipomíná Jií Urban w registíUu písni

od r. 1765.

Enieriiis a Sf. Sfepbano. — Karmelita; 1749.
>Veiiké a malé etc. V. 1230.

Eiicas, Jan.

Spolupekladatel biblí bratrské IV. 1167. a.

Eligclihaler, Karel. — Narozen w Bako-
wníku 17. Bijna 1784; knzem stal se 21.

Srpna 1808: fará w llostomnicích.

Psal do echoslawa VI 739.

EliniuH, Simon, pijmi maje de Phoenicio campo.
— Stal se bakalái-em w uení Pražském r. 1 544

;

mšfan a senátor Klatowský ; latinský básník:

umel 1561, 20. Února.

Roberta Barusa kroniky (o papežích) (peložil

z lat.) IV. 611.

Erben, Karel Jaromír. — Narozen w Mile-

tin 1811 ; studowal na gymnasium w Krá-

lowé Hradci; filosofii a práwa w Piaze;

ádný aud král. eské spolenosti nauk,

archivá i sekretá eského Museum , aud

sboru musejního pro e a literaturu eskau.
1. Písn národní w Cechách VI. 339.

2. eské besedy (píspwek) VI. 340.

W asopisech: Cechoslaw VI. 496. i. —
Kwty 559. g. 1008. k. — Wesna 770. —
>Vela 913. d.

Ereniias, .\dalbert : 1645.
1. Blahoslawená panna .Maria Cellonská VI. 1206. a.

2. Diwotwornice nebeská etc. VI. 1206. b.

Ertel, Jan Bohumír. — Bodem z Kremnice ; knz
církwe Sopronské.
Jedenáct písní z nm. peložených w Tranow-

ského citae V. 86.

Esop. — Narozen w Dašicích ; kandidát lé-

kaslwí w Praze; 1836.
We Kwtech VI. 496. k. 559. g.

Esei-^ala, M. ; 1835.
Kesfanský nábožný zpwník VI. 258.

E(f'SÍU§, Matj, jinak Chládek Sušický. —
Knz: 1614.

1. Kázaní pohební nad synákem Ctibora Wi-
lanowského z Wlkowic IV. 1708.

2. Epištola neb psaru' .\wenlroota Jana ku králi

španlskému. Píd. 21.

Faber, Jan.

fSpisy jeho. Píd. 25.)

Fabri, Samuel. — Slowák ; uitel školy ewan-

gelické w Sabinow, Šaryšské stolice ; 1803.

I. Zpráwa, podlé níž skrze zahlazení uhorok a
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obecného paszlwiszka elc. (píelo. z nin.) VI.

1531.

2. Zpráwa užitená zahradn stromy wywodili

a obchodil fz nm. píelož.) VI. 1536.

Fabriciiis (také Faberins), ^Vácsla^v. — Na-

rozen w Bohdanci ; byl roku 1600 a 1601

Bpráwcem škohiím u sw. Klimenta na Poíiíí

w Praze ; r. 1608 faráem w Hoicích.

Monumentm wvs. uroz. p. Zikmunda Sniiického

IV. 1681.

Fabricius, Leopold. — Narozen we Wys.

Mýt 1715; Jesuita, professor a kazatel w
Týnském kostele a u sw. Salvátora: umel

1772.
1. Smutná panš opuštného pána .Težíše V. 881. ;i.

2. Mrawná nauení na swátky celého roku V.

881. b.

3. Mrawná nauení na wšecky wjroni nedle
V. 881. c.

4. Syn pobožný matee bezbožné etc. .sw. Wác-
slaw V. 881. d.

FabíMciua, Hiacynlh ; 1761.
Pilný dlník ]tro est a sláwu l)oží sw. Frant.

Xavpr. V. 1035.

Fabriciu8, Hugo, — Knéz, 1764.
Požehnaná památka etc. sw. Prokopa V. 1364.

Facilides, Viklorin Meziícký ; 1629.
Jiíka jMiliu.sa (rrunlowní zpráwa, že M. Lutlicr

elc. (peklad) V. 099.

Fáhnrich (Praporecký) , Anton. — Narozen

w Štáhlawi dne 19. erwence 1802. Slii-

dowal od r. 1812 na gymnasium we Slaném;

od r. 1818 na wysokých školách Pražských.

Po skonené filosofii (1821) bohoslowí se

oddaw w seminái s Karlem Wiiiaickým po

3 léta obcowal ; že pak po odbytém studium

pro mladost wyswccen býti nemohl , k me-
dicin se obrátil. Mezi tím ale za pstauna

mladých hrabat W^ralislawii z Mitrowic po-

wolún byl, r. 1828 k professue se odhodlal.

Roku 1829 stal se adjunktem na gymnasium

Staromstském , r. 1830 supplenfem tamže •,

r. 1831 gramm. prof. w Jiín a spolu dok-
torem fdosofie na universit Pražské.

W a.sopisech: Krok VI. 1406. a. — Kwly
1473. v. — eská AVela 1526. a.

Falokrabo, Wít, Klatowský. — Fará Ska-

lický ; 1614.

Kázaní pohební nad .\lbrcchtem Smiíickým IV.

1702.

Falco, Wácslaw Písecký. — 1634.
AVerše na poheb p. Ilenrirha Strakv z Nedabylic

V. 198.

Fandil , Jií. — Slowák, fará w Nahaczi

;

1793.
1. Wýtah z Jiího Papánka historie gcnlis slavicac

VI. 947.

2. Pilni domajší a polní hospodá VI. 1492. a.

3. Druhá stránka, w kterej po smrti prwého
druhi pilni hospodá wykládá etc. VI. 1492. b.

4. Píhodné a swátené kázaní VI. 1924.

Farský, Josef. — Narozen w Boskow 28.

Srpna 1776: knz.
Pii.-ípl k I*r\votinám pknjch umní VI. 734.

Faiikiiar z Faukenšteina, Šebeslian ; 1589.

Titniá IV. 1154.

Fayl, Anton Emmanuel Dražkowecký. — Sudí

w iMiroticicli, i»ak purkmistr w Domažlicích.

Piáwní sekretá. VI. 1702.

Feigerle, Ignác, — Narozen w Biskupslwu

II Námšl 8. Dubna 1795: doktor w boho-

slowí a wyslaužilý professor pastorálky i rek-

tor wysokých škol Olomauckých (1828) a Wí-
d.'iiských(1847),cj<. dworskýa hradský^ fará.

Sedmnáctero kázaní VI. 1958.

Fí*ji'paíaky(Blopotocký), Kašpar zKlaan.*)

") Na wýslownan žádost p. spisowatcle zde jme-
nowaného l^^Iaden^e žiwolopis od nho samého
psaný beze wší promny.

Kašpar Fejérpataky (Blopotocký) narodil se

roku 1794 dne 1, Ledna, we ^Vclké Paluzi Li-

ptowské stolici w L hích. Málku utratil w še-

stém roce, která se nešfastnau uáhodau we
wod WelUo-Faluské utopila, a dostal potom

macechu. W Pahizi rostnul i do školy chodil

za pl let, s pkným baubclatým dwetem,
Jerkau. která známost potom, když dorostnul. se

obnowila a wždy s ní we spojení zíistal, anf

i)yla w\borná duše. Ze školy AVelko-Paluské

byl sem j)Os!aný na Kežmarské gymnasium,

kdež sem dw léta chodil a syntaxím dokonil.

Potom roku 1807 zaal sem se umní kniha-
skému uili, ale i pi tomto wždycky. když mi

pkná kniha do rukiin pišla, sem bedliw a

piln ítáual. Zpwanky slowenské sem spiso-

wal a J. Kollárowi do jeho sbírky, když ji wy-
dáwal, zaslal. Muj otec, sám mdowník esko-
slowenské ei, ítal Kramcriusowy eské no-

winy, ml drahnau zásobu eskách knih, i sta-

rých, ml sem ledy k ítání dobrán píležitost.

Chtl sem i kniharstwí nechati . neb sem i

hospodáské práce konati musil a do školy se

nawrálili, ale míij otec byl proti tomu. A\ yu-

iw se kniharstwí, wybral sem se roku 1810

dne 9. Kíjna na wandrowku. a i tam denník

mého cestowáui wedl. Roku 1811 byl sem w
Košicech; 1812 a 1813 w Pešti; pak od 1813

až do 1815 za dw léta w as >Vídenského

kongressu we Wídní, kdež sem nmeckých
klassiku ítáwal a do rejsowní akademie cho-

dil i kreslili se uil. Roku 1815 dne 15. Kwt-
na nawrátil sem se do domowa k mému olei.

s ueními Slowany se seznámil, s nimi si do-

pisowai, lak že má láska k materin ze dne

na den rostla. Chodíwal sem každau nedli do

háje a tam w samolnosti esko-slowenské kni-

hy ítáwal i Palkowiuw slownik k tomu po-

liebowal, uýlahy a wýpisy z knih robil. Zaal
sem^nco roku 1817 i pro weejnost pisati a

do Casopisii esko-slowen.-ikých mé práce po-

sílati. Roku J821 dne 4. erwence, pestho-
wal sem se z AVelké Paluze do Sw. Mikuláše,

kdež sem již wlší okres úinkowání ml. a i

knihy eské, které sem wždy na sklad nil,

j)rodáwal; ítal sem Pražské nowiuy a zatm-
lejší místa i slowa w nich spolulenáiim wy-
swtlowal. S Janem Kolláreni byl sem w úz-
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1. Sliibiká ihlapcci VI. 20. n.

2. Slabikii (iwci VI. 20 It.

3. Tri sla šedesát pot propowilí VI. 28.

-l.RiRiii kitncionálik \ I. 2G1.

f). ^oktcré básn VI. 422.

ú. Wcr.<e sloweiisk k in.-italhuí Ant. .Majlhényho

ispáiia Li|)t. »lol. VI. 495.

7. \N ioko naopak ^ I. 6(39.

N. Ta.oiitka Ví. G70.

9. Slarauš plesniwec VI. 678.

10. Staw Liptowské stolice VI. 1244.

11. kalendá pod názwem Slo\vn.ský pozorník

VI. 1430. .

kéni .<!pojcní a nstawii^nt^ni dopisování. Roku
1^28 sem se oženil, abych o domácnost peo-
\\a'.i nemnsil, a tím \vícc asii wedám oblo-
wali mohl. což so mi i podailo, anf sem do-
brán hosijodini do.slal. l'i knihárstuí a knih-

kiipcclwi stiu \\y(lá\val každoron od rokn
l.HliO i AVlastenský kalendá, as rokem 1841 s

AMastenskvin kalendáem i .S|o\ven>ký Pozor-
ník wydáwali zaal, ale pro zmatky \\e zpso-
bu psaní \v Uhích. a |)ro nejtokoje i zbaiiení

sem od wydáwýni .'^lo\ve^.skho Pozorníka u-

pusliti inusil. ale na rok IS')! ho zase wydám. Xa
rok 1850 sem ^Maste^^ký kalendá také \vy-

dal. že ale sem l)>l w císasko - králowském
auad, tedy sem mé jméno nedal na ti^knau-

li. Roku 1829 založil sem piijo^ací csko-slo-
wenskau knihownu, která do .''•fi tenárii mla.
když mi pišel zákaz od Radily králo>\ ské z Budína,
abych to bez wýsady neinil. R.1830 /iídil sem \\c

S\v. Mikuláši esko-.sloN\ensk('; divsadlo z ochoty,

a na sám nejprwnjší \\>>laupil, na kterém sc

mnoho esko-sIo\\ enských knsu pro\\-ozo\valo,až

po r. |84"2, kdež ho zmáhající se maarinn potla-

ila. ^^yd;li sem |)0 ty asy i drahn spi.^u >lo-

wenských av Historii lileratJiry poznamenanVch.
Roku 18;i3 kaiipil sem si dum \ve S\v. Miku-
láši i s uruntem (píidii), pro který sem se od ro-

ku 1840 až po 1847 pra\\()til (pri wcdl), ale

neswdoinití saudcowé mne \všu(le jako Slowá-
ka odsaudili, a já scin mnoho |)enz w té pri

utratil. \KV.] dne 1 I Záí narodil se mi syn,

který žije. rád esko - slowenské knihy ítá. a

Bíih dá, do mých šlepeju slaiipati bude. Cecho-
\\ú po 1'liích cestující niuc uawšlwowali a

já sem si známosti s nimi inil, a i já sám sem
mladíku [iro \\zdliíní do Prahy posílal. Rokn
18.''i4 z\volcn sem li\l na církewním kon\%cut
S\\iito - .Mikidášském za církewního koláe a

místního dozorce školy. Roku 1841 dne 16. Srp-
na a roku ]>i'V) dne 21 Záí l)>l sem na Ki-
káni kiptow-ském se .Slowány, 7."ii!S ste«ícii
wysokém wrchu. na pomezí Halie. Roku 18^7
stal sem se zakladatelem matice eské. Roku
1n4í dal .sem Ludew ilo\^ i Sturowi kaucii na
jeho Slowenské .\ouiiiy na 10.000 zl. Roku
IMS dm- H. Listopadu \vymalo\\al v (dji man
podobiznu .iocf Roželcíi Memens. která ka-
m(-nopi>,Mn De.kcra a Rauha \ve ^^idni. r. 1^45
li^Lem s facsimile mého pí>ma na swtlo wysla.
Kuyž se Tatrín w m.>ici Srímu Ihi4 v e S\v.
Mikidúši založil, mn pi nm auadv polov^nika
a wýborníka swenj, které sem do rokn 1846
zastáwal, nebyw ale se zpu.M)bem psáni latrí-
na srozumný, ty nuady Mm potom složil.
Pro mé spisowatelstwi, an\sem bvl welmi swo-
bodný, ml sem mnoho nepáteiu, tak že mne

12. D. M. Luthera katechismus VI. 1818.
W a.-íoi)isech: Cechoslaw VI. r)70- a. 1140. b.
— Casop. mus. ri99. f. — llronka 1067. p. -
Wela 1076.d.— Kwty 1076. ^.V22Ú. d.1446.b.
Rozlinosti Pražské 1Ó76. i.

Feieíi, Jan. — Slowák ; eirkwí cNvanirelických

3Ialo-Honlsk>c!i inspektor; 1808— 1812.
1. Hlas wolající k sedlákm elc. VI. 1194. a.

r>ezemanam zemanstwí iádostiwyni VI. 1194 b.

Felel. Franl. Xaver. — Narozen w Litoniyšlí

19. Lislop. 1783; knz w Zúsinukch.
Pispl k Oeehoálauu VI. 739.

rokn |8|6 dne 28. Máje ti >uro\vci na cest
lapili, do sklepu zawiekli. a tak zbili, že sem
za dwa týdny krwi chrákal. Roku 1847 w m-
síci Únoru ceslowal sem po železnici do Wí-
dn. w píin mé pe. odtud sem šel k bra-

triun Slowauum do Rrna. Prahy, llolomauce a

Prešpurka, s mnohjmi spisovvateli se seznámil,

jejich literní poínání a konání pozorowal. W
l*raze sem se bawil 10 dní a wšech elnjších
spisowatelu pouawšlwowal, o jejich literních

prácech s nimi roziulausval, Pražské památno-
sti poohledal a se w eesko-*lovvenském spiso-

wáhí upewnil , nebo SluroMŠIí Slowáci i na
nnie welmi dotírali, abych i já tak pospolit,

jako oni |)sul. což sem wšak uiniti nechtl,

ani neuinil. Roku 1*^4'^ mne; už Madai proná-

slcdovvati zaali pro mé slowenské spisowání,

niusil sem se ped jejich ^^ládníllo komissara

ustanowiti a zodpow ídati. Roku 1849 w msí-
ci Lednu, když buii madaršlí do Sw. Mikuláše

pišli i mne lapili a do zajeli odwesti chtli,

ale sem jim Ichdáž nklauzl a po hájícli w zi-

m, w chujaw a melelici se ukrýual. Ale '-
hož roku 19. Máje dal mne slowenský odrodi-

Icc, muj pítel a pokrew ný lapiti, nebo i rodin-

né swazky bsnost madarská trhala. Lapeného
mne dowezli do Sw. Mikuláše, kdež mne na ná-

mstí howada niaaronská bila, pak sem byl do

paut železných dán. dwrua strážemi ostihán;

^všecko w dom mi popeetili a wšecko i diiin

odprodati chtli . což wšak |iišli Rusi peka-
zili. To wšecko jen proto se innnu robili, že

jsem byl wrný císiirsko - králowský poddaný,

a císasky smýšlel. Dne 7. crwna mne pry
ze Sw. Mikuláše do zajetí maarského odwedli,

w nmž mi obšením a zastelením hrozili.

Wcdli mne pod stráži do Pešti, Sc^^edina, Wcl-
kého ^^ aradína, Aradu, po žnhiích a teniuicech

mne wzili a nejidanší luze \\ c dne i \v no-

ci ostihati dali. a kdyby wítzné Buské woj-
sko tak rychle nebylo naped postupowalo,

byli by mne o ži\vot piprawili. Toto zajetí mé
wypisáno je we Wlasteiiském kalendái na rok

18Ó0 jVawrntiw se ze zajetí zíistal sem hned

Sloliným Služnodworským
,

potom císarsko-

králowským sirolským otcem, pak písedníkem

kolle<íialniho saiidu, za niau dokázanan vvr-
nost k Císai |iánn. Mluwím a písem latinsky,

nmecky, niai'arsky, slowensky .
!»oku I8r)0

poslal sem žádost na ministerium wnitních zá-

ležitostí do Wídn, aby se mi Rlopotnckým
místo Kcjérpatakym psáti dowolilo. Dne 26 Be-
zna 1850 zajali mne cis. žandarmy a do 28. Di-e-

zna mne wzili, i Madai i Nmci se mého
rozumu báli. Nmci mne w podezení mli, že

jsem komunista.
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Feriencik, Samuel. — Ewangelický kazatel

w Jelšaw.
1. Duchowní e, pi úvvodii Samuele Tomášíka

do církwe Chyžnárské VI. 2067. a,

2. Kec oltání pi založení wéže vv církwi Jel-

šawské VI. 2067. b.

3. Duchowní e pi poswecení chrámu církwe
Ratkowské VI. 2067. c.

4. Duchowní e w den památky poswcení
církwe Jelšawské VI. 2067. d.

Ferus, Jan.

Modlitby IV. 1997.

Ferus, wiz Plachý.

Fiala, Jeroným Sigmund. — Knz Budinský;

1630.
Dwanáctero ád rytíiiw božích V. 1257.

Fiala, Jan. — Knz.
W iMilozoru VI. 740. b.

Fiallia, M. — Od roku 1849 c. k. major;

bojowal we wojné uherské,

1. Oliwier Twist (z angl. Dick^nsa) VI. 882. a.

2. Štdrý weer (z angl. téhož) VI. 882. b.

3. Zwony (z angl. téhož) VI. 882. c. 912.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. 1008. k.

10G7. q. 1076. g. 1162. i.

Fickischer, Wácslaw J. — Knz; 1710.
Slawná powst etc. msta Plzn V. 908.

Filcík, Jan. — Narozen w Kopidln 19. Li-

slop. 1785 ; školní uitel w Chrasti od r.

1812, o wychowání mládeže a štpastwi i

wcelarstwí zaslaužilý. Umel 35. Ledna

1837.
1. Prawidla eské dobropísemnosti VI. 51.

2. Písemnosti pro nejaullejší mládež VI. 136.

3. Hauslí škola VI. 182. a.

4. Mrawný kalendá VI. 182. b.

5. Pro a proto pii umní poetním VI. 1395.

6. Pírodopis VI. 1469.

Filek, Jilji Augustin. — Narozen 24. Srpna

1777 >^ Teboni; stal se knzem 8. Záí
1802; dkan Chýnowský, potom dkan ka-

pitolní infulowaný a vicedirektor gymnasia

w Budjowicich.
Pispl ku Píteli mládeže VI. 1260.

Filípek, Wácslaw. — Narozen na Weselí nad

Lužnicí w Budjowsku 28. Srpna 1812; stu-

dowal w Jindichow Hradci a w Praze. Na
diwadle Pražském hrál pod jménem Lip.

1. Smíení, od Houwalda (pel.) VI. 676. 700.
2. Rozliné diwadelní kusy (z nm.) VI. 700.
3. Kazatel Wakefieldský (z angl.) VI. 863. a.

4. Psaní z Islandu. Wojouskó nehody jtokojného.

Kratochwilné lení atd. (pel.) VÍ. 863 b.

5. Ludwík malý wysthowanec, od Smida (z nm.)
VI. 1351. a.

6. Eustachia (od téhož) VI 1351. b.

7. Audolí Almerianské (pel.) VI. 1351. c.

8. Pokladnika (pel.) VI. 1351. d.

W^ asopisech: eská Wela VI. 496 m. 597.

g. 913. d. — Kwty 597. k. 913. c. 993. m.
1008. k. 1076. g. 1084. f. 1125 d. 1607. f. —
Wlastimil 1140. 1173. g.

Redigowal Paleka spolen s Rubseni Ví. 759.

Filipi, Josef. — Narozen 1. Kwlna 1812 w
Heralci w Chrudimsku. Uil se na hlawní

škole w Police, absolvowal gymnasium a fi-

losofii w Litomyšli, theologii w seminái Br-

nnském. -R. 1836 poswcen na knžstwí, po-

slán byl ncjprwé za kooperalora do Nme-
ckého a Ždáru, kd^e krátký as pobyw pak do

Studené presazen býL Po 51etém zde auinko-

wání dosazen r. 1845 za faráe we Wolfiow.
We AVele VI. 496. m.

Filoiliates, Matauš Wolkenberger % Wolken-
berka

,
jinak Wolkenberský , také Daický.

— Narozen w Daicích
;
praeceptor dílek nej-

wyšš. komorníka králowstwí eského, Jana z

Waldšteina ; od Rudolfa co latinský poeta

owncen a na rytístwí pasowán, odtud jméno

z Wolkenberka; 1572— 1580. (Omyln zm-
ten býwá s ním Matauš Filomathes Daický,

professor na universit Pražské, kterýž umel
r. 1565 23. Záí.)

1. Wýklad erbowní piktury p. Herlwika Zeidlitz

z Schonfeldu IV. 501.

2. O wywýšení a wysokém dstojenstwí lidského
pokolení IV. 664. a.

3. Druhá knížka o wywýšení nesmrtedlné awn duše rozumné IV. 664. b.

4. Wýklad na žalm 28. IV. 1501.

Fiugei-hut, František. — Studowal w Praze

a we Wídni; roku 1849 wysthowal se do

Ameriky.
We Kwlech VI. 150 f.

Fibas, Josef. — Apoteká we Strakonicích

;

1815.
AVe Wídenských Listech VI. 1409. a.

Fišei% Josef; 1845.
íledbáwniclwí w Cechách VI. 1558.

Fizele, Jan; 1836.
Slabiká VI. 25.

Flaška, Jan Smil z Pardubic. — Rodu pan-

ského. Byl pánem hrad Staré w Bydžow-
sku a Richenburka w Chrudimsku; r. 1395
pistaupil k jednot panské proti králi Wác-
slawowi IV; wýrokem krále Sigmunda mezi

Wácslawem a jednotau uinným dne 2. Dub.

1396 stal se nejwyšším písaem , kterýžto

úad až do smrli swé zasláwal ; zahynul w
ptce s mšfany Kutnohorskými, mezi Horau

a áslawí dne 13. Srpna 1403.
1. Shírka starých píslowi II. 23.

2. Nowá rada II. 58.

F]a\ius , Bartolomj. — Arcijahen Plzeský.
Roku 1594 ustanowen byl od arcibiskupa za

polního kazatele we wálce turecké ; odtud

se nawráliw jmeuowán byl kanowníkem ka-
pituly Pražské, a spolu kazatelem u sw. Ja-
kuba na Starém mst.
1. Claud. Viexmonlii o pokání (z nm.) IV. 1321.
2. Jiíka Šercra Chodcowský plášf (z nm.) IV

1326. a.

3. Zpráwa jislá o Antikristu IV. 1326. b.

37
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4. Kašpara Franka Základ wíry kalolické IV,

134;í.

f). hnilké nauení o pokání IV. 1348.

6, ^^^UI;u^ mše swaté IV. 1713.

riaxiiis, Jan mladší z Ocnkowa. — Fará w
Záhoí, senior dkanslwi Píseckého; 1618.

1. Troje kázaní o hodowání, o sniilstwn a swáru

IV. 1650. a.

2. Kázaní o postu IV. 1650 h.

Foebellus. — i^Iislr, eský bralr.

Složil píseíi w Kancionálu 111. 4S.

Foediš, Antonín. — Jesuita; kazatel u swal.

Petra >v Brn ; 1769.

Chwaloe na den poswcení chrámu pán V.

1047.

Folk, Jan (Hansfolk). •— Kupec a mštnín

Stare'ho m. Pražského; 1577.

Psaní p. Pawlowi GrYnmillcrowi (o eských
Židech) IV. 645.

Formánek, Jan Cechomil, B. inoweský J.

E. F. — Narozen w Klatowech dne 12. Híjna

1809, skonil roku 1829 lanuc gymnasialní

studia. Zalíbiw sobe wychowatelstwí slyšel

bh pro uitele na wzorní škole Pražské.

Nemaje wšak píhodného místa odebral se

po skoneném bhu r. 1831 do Budjowic,

kdež studowal filosofii, potom opt r. 1833

do Prahy, kdež se oddal studiím práwnickjm.

R. 1834 obdržel na Klalowské hhnvní škole

místo poduilele a spolu též uitele prwní

Iídy, kteréžto místo 7 let zastáwal , až se

pak r. 1841 doslal za uitele díwek pi té

samé škole.

1, .laroniírowa prwní kniha ke tení VI. 30.

2. Li.stowé týkající se wyuowání mládeže na

>venko\vských školách VI. 12C6.

Fornet, Josef. — Potomek z Hugenotské ro-

diny, od Ludwíka XIV. zahnané ; narozen w
Trenanské stolici 1732; kazatel \v Lewoi
a w Strh: umel 1809.

1. Sumnia kesfanského uení podlé katechismu
Lulerowa VI. 1798.

2. Rozdíl filo.sofické a božské maudro.sti pí wy-
kiádání ctnosti VI. 2227. a.

3. Kesfan w s\voi)od VI. 2227. h.

4. O tanci VI. 2227. c.

Fornet, Jan; 1791.

Kázaní na podkowání Leopoldowi II. za po-

twrzenau swobodu w náhoženstwí VI. 1999.

Fors, Kristián J. — Fará w Kácow ; 1742

-1752.
1. Cislá holubika ctc. panna Skolastika V.

1002. a.

2. Knz wcliký ctc. sw. biskup Jlikuláš V.
1fX)2. b.

Fortius, Jan z Kauim. (Rodinným jménem
Chy!,a, pozdji od domu swého : Zahrádek

na tarmarce w Praze také Hortensius nazwán).
— Narozen w Kaurimi r. 1517 23. Února.

Stal 86 bakaláem w Praze r. 1537, mistrem

1541 ; byl profcssorcm na universit r. 1542,

1543; polom oženiw se wystaupil z univer-

sity, nicmén wšak uil, nejspíš w dom swém,
jazyku hebrejskému. Umel w 73. roce wku
swého r. 1590 30. Hijna.

AVýklad wýborný na žalm 127. IV. 1492.

Fortunatu§ , Samuel Petr Kauimský.

—

Alumnus theologie; 1636.
AVná neuhasíledlná zatracencw muírna. V.

1393. c.

Foya, Antonín. — Fará Solopický ; 1786.
Poádní príbéhowé Ilildehranstwí V. 392.

Frailag, Sebastian z epirohu. — Opat klá-

štera Lauckého; 1575—1585.
Psaní rozliná IV. 114.5.

Franciscus , Wenceslaus ; wiz Wences-
laus.

Franci, Wojtch. — Studující; 1819.
Zazdné okýnko VI.

Pispl k Rozmanitostem VI. 736. a k Dobro-
zwéstu VI. 738. b.

Frank. — Dstojník pi pluku Palombini

;

1829.
Zaehowání sprostého wojáka VI. 1452.

Frank, Augustin. — 1722—1723.
1. Ilcnricha 3Iilde swafá a bezpená cesta (z nm.

pel.) V. 767. a.

2. Pt otázek V. 767. b.

Frankl, L. A. — Doktor; 1845.
We Kwtech VI. 496. k.

Franta. — Mistr uení Pražského; okolo r.

1567.
Pranostíka IV. 756.

Franta, Wácslaw. — Mislr; 1575.
Argument um s krátkaii apologií etc. IV. 1591.

Franta, Josef Šumawský (psán i Wrantewi).
Narozen dne 27. Listopadu 1796 \v Polence

blíže KlatOAV, doslal prwní základ ili na-

wedení ke studiím od Kašpara Nmeka, teh-

dejšího kaplana w Polin, nyní dkana w Chu-

denicích, Týž uwedl jej na gymnasium Kla-

lowské, kdež on pobyw pt let pod Pražsko-

Emauzskými benediktiny, do Prahy na filoso-

fická studia pišel. Po tíletém studium filoso-

fickém a dwaulelém theologickém (co theolog

byl spolulenem swých býwalých professorii

w Emauzich), odhodlal se k wyuowání e-
ského jazyka a jiných pedmtúw w nm
saukrom i weejn. Weejn nejdíwe na

opatrown Hrádecké w Praze rok, potom na

Žofinské akademii dw a na hlaw. škole w
židowském mst w Praze též dw léta, od-

kudž se dostal na akad. gymnasium jakožto

prozatímní uitel eského jazyka. Když se r.

1848 eská škola, nyní pod jménem Bude
u Piaristil w Praze známá, založiti mla, byl

Š. wywolen od mstské rady za S|)olulena

komissí pro zízení této nowé školy.

1. Malá ítanka VI. 29.

2. Nawedení k lení bez abecedy VI. 32.

3. Zastaralé formy eského <:lowesa VI. 82.

4. Ote náš slovvanský VI. 121.
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5. Nmecko-esííý slowník VI, 166.

6. ech, Samo, Krok (spolené s Tomíkem) VI.

749.

7. Slowanka (spolen s Tomíkem) VI. 849.,.

W asopisech: Casop. Mus. VI. 150. a. — Ce-
choslaw 496. i. 599. g. 1585 b. — Wlastimil

913. e. 1409. 1. — ech 993, f. — Samo
993 p. — Kwty 1272. c.

František Karel. — Arcikníže, otec JMC.

Františka Josefa, nyní panujícího \ narozen 7.

Prosince 1802.
Pání nejjasnjšímu císai a králi Franíiškowi I.

(We Kwtech 1840) VI. 496. k.

Frewdl de Tcrmis (w Železnici),— Knz 1520.

Kázaní III. 854.

From, Ondej; 1669,

Smysl a zdání sektáiivv etc, V. 733.

Fros, Wácslaw. — Narozen 4. Února 1814

w Nosadlow w býwale'm Bolesl. kraji, stu-

dowal latinské školy w Mladé Boleslawi, fi-

losofii w Praze , bohoslowí w Litomicích,

a a zrodilý Nmec, w bohoslowí s takowau

pilností a chutí s ceštinau se obíral, že byw
r. 1837 za knze poswcen, hned na eskau

osadu w mst Mšen dosazen býti mohl. Zde

utwoil si malau eskau školku pro hlucho-

nmé, proež i l.Maje 1840 do ústawu Praž-

ského pro hluchonmé za uitele, a w roce

1841 za editele téhož ústawu zwolen byl.

Roku 1848 byl poslancem ústawodárného

snmu íšského od okresu Blského,
lowk w podobenstwí, (Spolen s Koátkem)

VI. 1168.

Fozin, Antonín Plzeský; 1704,
Wilíma Kumpenberka Obrowišt Mariánského

Atlanta V. 1198,

Fryc; 1833.
W Jindy a Nyní Ví. 588, 1,

Fry, Josef. — Narozen dne 2. Bezna 1804
w Slaném, studowal na gymnasium tamže,

od roku pak 1817 na universit w Praze fi-

losofii a práwa. Jsa chudý obdržel filosofické

stipendium, které jemu krom privátního wy-
uowání dítek poskytowalo dostatených pro-

stedk k dokonení swých studií. W^ tetím

roce práwnických studií wstaupil k doktoru

Janowi Nejedlému do kanceláe, kdež tyry
léta setrwal, a roku 1825 až 26 pednášení

ei eské pro Nmce na universit Pražské

místo nho po celý skoro rok držel. Na dok-
torstwí w práwech powýšen dne 25. er-
wence 1827 a pracowaw w kancelái dok-

tóra Hartiga a doktora Jana Kanky, složil

d. 26. erwna 1837 písahu co zemský ad-

wokát, kterýžto auad posud zastáwá. Od r.

1842 wedl spráwu dchodu Jlalice eské,
jsa zároweii audem sboru musejního pro e
a literaturu eskau. Wybídnuw pátely swé,

doktora Ant. Štrobacha, Karla Erbena, Karla

Hawlíka a Jana Neubaura k spolenému pe-

'^/c

kládání ádu saudního spfisobil r. 1848 wy-

dání dokonené práce této tiskem. We dnech

Beznowýh r. 1848 byl wywolen do wýboru

sw. Wácslawského, za kterauž píinau dnem

i nocí pracowaw w nemoc horkau upadl, práw,

když se s deputací do Wídn ml odebrati. Po

swém uzdrawení byl audem národního wýboru,

slowanského sjezdu, a zaal dne 5. Cerwna

1848 w ei eské pednášeti o ízení saudním
,

jakož i wydáwati na swj náklad sw. Wác-

slawské Poselstwí, asopis pro lid pod redakcí

Dra. Píchla. Po erwnowých událostech byw

co rukojm wypsán dostawil se dne 18,

erwna 1848 s Janem Haklíkem a Karlem

Wesemanem dobrowoln, z kteréhožto ru-

kojemstwí sešlo. Dne 13. erwence byl wšak-

nicmén zaten a na hrad Pražský odweden,

kdež deset nedl stráwil u wzení. Po swém

propuštní zwolen za auda mstské raddy,

byl dwakráte poslán s deputací k JMC. Dne

12. Února 1849 pi prwním porotním tiskowéra

saudu w Praze, zastáwaw Josefa Pšinu toho

dowedl, že za newinného byl ^prohlášen.

Pispl k Hyllosu VI. 737, a k Cechoslawu VI.

739,

Fry, Josef, syn pedešlého, — Narozen w
Praze dne 5. Záí 1829. Studowal na gym-

nasium Staromstském, naež se odebral na

cesty do Anglicka a Francauzska, kdež av

Londýn a w Paíži skoro rok stráwil. Po

nawrácení se dom pokraowal we studiích

filosofických, když nastal Bezen 1848. Pi

zizowání studentské legie welké mw aua-

stenstwí zwolen byl za centuriona ; byl pi

deputacích we W^ídni; po erwnowých udá-

lostech wšak Prahu opustil a odebral se do

Záhebu. Ku konci Záí 1848 šel s wý-

prawau dobrowolník co poruík we spole-

nosti Hurbana a Štúra na Slowensko, kdež

w lewé rameno tžce rann byw, teprw w
Únoru 1849 dom se nawrátil. Chystaje se

na cestu do Paíže, byl co aud studentského

spolku Sláwie a esko - Jlorawského bratr-

stwa, dne 10. Máje 1849 zaten.

Kochan Ratiboský VI. 695.

We Kwtech VI. 1067. q.

Fry, František. — Narozen w Bohdani 2.

Února 1786; stal se knzem 3. Srpna 1808;

fará Ilabrský w áslawsku.

1. Homilie VI. 1913. a.

2. Hlas nolajicího. ei homilolické clo. VI.

1913. b. 1937. (1.

3. Hlasatel slowa božího VI 1937. a.

4. Nedlní, swátoní a píleiilosluí kázaní VI.

1937. b.

5. Cesia utrpení VI. 1937. c.

Frycaj, Tomáš. — Morawan ; narozen 1759;

knz katolický.
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1. Oiihoírraíla VI. 50.

2. Písii diichowní VI. 216.

3. .Viiplná knilia duchowních pííní VI. 224.

4 Další zpráwa o pcšfastných náílcdtích u me.sla

Lip.-^ka VI. 969.

5. Zrcadlo Avýborného sediského obcowání (z

ním.) VI. 1193.

6. nauení o sázení a ilpowáuí karlálkowého

a šwcslkowého stromowí (z ntni.) VI. 1837.

7. Jahna Engolb. Kowá pobožnost školní (pel.)

VI. 2329.

Fi*ycek, Kristián. — Narozen wc Lhot, wc-

snici w Jihlawskem kraji dne 22. Ledna 1788.

Gymnasialní studia wykonal w Nowé Kíši na

saukroméni ústawu praemonstrát ; filosofii

stndowal w Plzni, theologii w Praze. \yy-

swcen r. 1813, pišel za kaplana do Cer-

nauškii blíž Baudnice, r. 1815 za expositu

do Bechlína, r. 1822 za lokalistu do Hostina

u Weltrus, r. 1828 za faráe do Dublowic

blíž Wysokého Chlumce w kraji Beraunském.

Tam r. 1830 usJanowen za vikariatniho se-

kretáe, r. 1834 pak za \ikáe a školdozone

okresu WoticktMio. Roku 1844 dostal se za

probošta do Haudnice, posle'ze roku 1845 za

faráe do Lužce.

Písn a propowidi VI. 1344.

Prispl k Hyllosu VI. 737.

Furch, Vincenc. — Narodil se w Krasonicích

na Moraw 8. Srpna 1817 z otce Nmce a

matky Slowanky. Prwní wychowání dostal na

hlawni škole w Telíi, kamž jeho otec, hospo-

dáský úedník, r. 1820 byl pesazen. R. 1829

byl dán do Jihlawy na gymnasium; wBrn stu-

dowal filosofii pod Klácelem. Odbyw práv-

nická studia w Olomauci od r. 1837 až do

r. 1841, odebral se do Wídn a wstaupil do

státní služby co cwicenec pi komorní hlawni

útárn. R. 1843 stal se konceptním praktikan-

tem pi generálním úetním direktorium, r. 1847

ingrossistau pi komorní hlawni útárn. W
Lednu 1850 byl pesazen k ministerium obchodu,

prmyslu aweejnýchstaweb co úetní revident.

Básn VI. 345.

\\ asopisech: Casop. Miis. VI. 496. h. —
Kwcty 496. k.

Fu\, Antonín.

Pispl k Prwotinám pknjch umní VI. 734.

Gabll', ^^'ilem. — Narozen >ve Wartenberku

od rodi nmeckých ; studowal w Boleslawi

a w Praze; doktor filosofie; pro wzdlání swé
wícekrát w Paíži se zdržowal ; roku 1848 a

1849 spoluredaktor Národních Nowin; od 1.

Dubna 1850 redaktor nowin : Union.
>V Tf-rt ^V(•fle VI. 1008. f.

(iabriel, wiz: annoníus.
Gabriel. — Doktor práw w Praze.
Mc Kwlerh VI. 588. i.

Galerita, vSimeon Wojtch Ledccký. Fará
Poepický; 1610.

Slít wíry a základ kesanského ilwola VL1396.
Gali, Matj. — Slowákj knz Pitržský; umel

1758.
Píse w Cítari Tranowskho V. 86.

Gallaš, Josef Hermann Agapit. — Narozen 7.

Dubna 1756 w Hranicích na Moraw. Zemel
co c. k. pens, wrchní léka wojenský tamtéž

14. Února 1840. Pomník mu wystawen.
1. Píse pi mši swalé VI. 235.

2. Múza morawská VI. 284.

3. Nkteré selanky VI, 560.

4. Jádro morawskýcli píbhu VI. 991. a,

5. Misccllanea ad hisloriam patriae VI. 991. b.

6. Památky msta Hranic VI. 10 {8. a.

7. Památky o pustých rytíských hradech VI.

1018. b.

8. Krátké biografie niorawských biskup VI. 10,58.

y. Mythické powídky inorawských Slowan VI.

1077.

10. Píbhowé nábozenstwí pikartského VI. 1 107. a.

11. Historické swdectwí o wražd žídowské
VI. 1107. b.

12. Historie církewní mého wlastního msta VI.

1107. c.

13. Poznamenání uených Morawan VI. 1131. a.

14. Traklatok umlc, malí etc. morawských
VL 1131. b.

15. Sbor uenosti ženské VI. 1131. c.

1tí, Zahrada nirawomaudrosti VI. 1192.

17. Swdectwí staré kesf. církwe o austní zpo-
wdí a oistci VI. 1885.

18. Rozjímání o muení p. ze Seilera Ví. 2235.

W a s o p í s e ch : Rozmanitosti VI, 993. c.

1008. b. 1067. b. 1076. a. 1475. a.

Galla, A. 1846.
We Kwtech VI. 496, k.

Galii, Pawel. — Kazatel w DrážJanech ; 1685.
Martina Lulhera Katechismus V. 740.

Gallus, MÍZ llawiw.
Gatty, Kajetán Jan. — Narozen w Markowicícli

na Moraw ; 1756.
1. O powínnostcch stawu manželského V. 1514. a,

2, Cesta k prawénm štstí V. 1514. b.

Gau.
W Rozlinostech Pražských VI. 1067. u.

Gazda, Antonín, — Knz w Uhích: 1798.

1. Horlus florum I. zahrada kwlná VI. 1925.

2. Fructus maturí f. zralé owoce slowa bo<;i!iu

VI. 2225.

Gdowský, Sigmund. — Karmelíta ; 1626.

1. Poklad církwe s\v. olewený V. 1100.

2. Knížka aneb poklad Karmdilw etc. V, 1122.

GegUŠ, Jan.— Slowák ; kazatel w Oaw blíže

Bystice; studowal wTbingen; 1825— 1841,
1. Kolumbus (z nm.) VI. 1326. a.

2. Korles (z nm.) VI. 1326. b.

3. Pizarro (z nm.) VI. 1326. c.

4. O nkterých dwodech nesmrtedlnosti VI. 2058.

Gelb, Wolfgang; 1701.
Radostné píhody o zpowdí V. 753,

Geoi'gillU8, Samuel Klatowský.

Ziwot dtinský Píd, 26.

Gersner; 1827.
Pispl ku Píteli Mládeže VI. 1402. c.

Gilll. - Slowák; 1791.

Slowanská grammatika VI. 98.
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Gii*<h, Tomáš. — Kanowník Lateránský; 1739.

Radostné narození králowny nebes 3Iarie Y. 995.

Gleych (neb Kleych), Wácslaw. Kazatel ewan-

gelický; 1708—1734.
1. Nkteré písniky nábožné V. 112. a.

2. Písn aneb zpwowé duchowní V. 112. b.

3. Kancionál ewangelický V. 112. c.

4. Rozliné písn pi modlitbách V. 112. d.

5. Ewangelia, taktéž i epištoly V. 672.

6. Sto regul žiwota V. 1478.

7. Dokt. M. Lutera Katechismus (wydal) V. 773.

8. Kesfanské mysli, jakby každá hodina mla
stráwena býti V. 1381.

9. Hl pocestného, modlitby V. 1602. a.

10. Starých lidí koruna pobožnosti V. 1602. b.

11. Obnowení smlauwy krtu V. 1602. c.

12. Wraucné a nábožné modlitby. V. 1602. d.

Glosius, Jan, Pondlský. — Narozen w Pon-

dlku, wsi Malo-Hontske'; knz církwe Assod-

ské. Umel 1724.

1. Etan hlasit prozpwující V. 114

2. Kesfan wždycky se modlící V. 185.

Od nho jest 10 písní (z nm.) w Citae Tra-
nowského V. 86. 18 piiwodních (mimo jednu)

we funebralu Jakobeiho.

Glosius, Jan. — Slowák; kazatel ewang.

;

1783—1792.
1. Obsah potebných nauení a prawidel (o cho-

wání wcel) VI. 1514.

2. Kesfan wždycky se modlící VI. 2287.

Godra, Samuel. — Slowák; 1829—1830.
1. Múzy dcera VI. 310.

2. P&wodní mrawní bajky VI. 580.

3. Zlatowi VI. 844. ^

W asopisech: Casop. Mus. VI. 496. h.

Godra, Michal. — Rodilý z Bohunic w Uhích;
dokonal studia w Prešpurku a Wídni

; profes-

sor we Werbásu; 1830—1835.
Wydal: Zoru VI. 599. 3.

W asopisech: Cas. Mus. VI. 599. f. — Kwly
1036. i.

Golsert, František. — Fará Chomulický; 1790.
Hlas truchliwého echa nad smrtí Josefa II. VI.

372.

Goi*l (z Górlšteina), Jií. — Mšfan Staromst-
ský; notáem od císae Rudolfa uinn. Jsa

rodilý Nmec, nauil se esky w Litomicích;
r. 1566— 1567.
1. Arithmetica IV. 743. a.

2. Spis o mírách IV. 743. b.

3. Vinitorium (o winohradech) IV. 743. c.

Gostko, Anton Hynek ze Saxenthalu. — Fará
w Slatinách ; kanowník kapituly Pražské' (1 780),
doktor filosofie, archidiakon

, rektor university

(1803), dkan kapituly Pražské (1805); umel
1820.
1. O žiwlech VL 1476.

2. Wzbuzowání lidu ^^ enkowského k pokání etc.

za priinau wálky turecké VI. 1997.

Gosturaíowský, Jan; 1675.
Kalendá V. 536.

Graiícák; 1834.

We Kwtech VI. 1036. i.

Gregor, Fr. Ign. — Rodilý z Horadowic ; fa-

rá Nebowidský ; 1737.

1. Nova et gloriosa. Nowá a slawná Judith heroi-

na panna Barbora V. 987. a.

2. Kázaní na den bratrstwa pod titulem Ježíše

V, 987. b.

3. Pretiosa in conspectu doni. mors S. S. ejus.

Pedrahá ped obliejem etc. V. 987. c.

4. Prowázek ti praménkuw V. 987. d.

Greifenfels, Sam. z Pilsenburka ; 1625.

Humilis Segaíi nowé poselstwí (pel. z wlask.)

V. 1250.

Grini, Ferd. Ant. — Fará w Pelaui, 1732
— 1734.
1. Swatý Jan Nepomucký V. 971. a.

2. Divus Joannes Nepomucenus V. 971. b.

Griitmiller, Pawel ze Stebska; 1559.

Spis o hrozném zázraku w Platn IV. 8?5.

Groh, Jan. — Jesuita; kazatel; 1779— 1780.

Weliký žiwot pána a spasitele našeho VI. 2158.

Golmus, wiz: koliuus.
Grossmaiiii, Gustav. — Slowák z Orawské

stolice; 1836.
W asopisech: Plody VL 599. p. 1067. s.

Grubei*, W^ácslaw Anton. — Knz; 1719.

Dwa halíi mdní etc. kázaní ke cti sw. Aurelia

etc. V. 928.

Grubei*, Bernard. — ádu Cisterckého ; 1727.

Krasospanilá hwzda etc. sw. Norbert V. 942.

GHiglier, Michal; 1785.
Minucí hospodáská VI. 1415.

Grus, Jan. — Narozen z Kw. 1793 we Wys.

3Iýt; knzem uinn 1817, 15. Srp.; kaplan

w Peruci.

.

e pi pohbu D.,Jana Karla Hermanna VI. 2090.

Gryll, z Gryllowa, Jan. — Narozen w Rakow-

níku 1531; radní mstský tamže; wyslán r.

1577 k Rudolfowi II. o potwrzeni privilegii

msta, powýšen od císae do stawu zeman-

ského. Muž práwa milowný, nábožný. Umel
1600.
1. Písn nowé dw IV 74. a.

2. Ke jménu Lorence Mostníka z Ništíce IV. 74. b.

3. Písn nowé dw IV. 74. c.

4. Starý zákon w eských werších 1V» 158. a

5. Patriarchu ty žiwot y IV. 158. b.

6. Acta anebo skutky Krista pána IV. 158. c
7. Werše (pi ewangeliích jchc) IV. 158. d.

8. Setení roku od poátku swla IV. 284.

9. Ewangelia s Ggurami a rytmy IV. 1207.

10. Oprawdowé swtlo duchowní IV. 1852.

Gryll z Gryllowa. Matj, z Rakowníka. — Syn

pedešlého; narozen 1551. Stal se bakalá-

em w Praze r. 1570, naež byl r. 1572

spráwcem školním w Launech, r. 1576 w Tá-

boe, Posledního tohoto roku uinn mistrem,

powolán byl brzy na to ku professue na uni-

versit. Odbyw sob úad probošlslwí w
kolleji Karlow r. 1579, jel do ciziny k dal-

ším studiím; pobyl hlawn w Genfu a Ba-

silei; nawrátiw se r. 1581, zwolcn byl za

dkana fakulty filosofické; po odbytí roku
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složil professuru 1582, a odebral se do Žal-
ce, kdež se stal nišfanein a pedním písaem
mstským. Umel tamže r. 1611 w Záí.
O komclách IV. 767.

Gfiiíer, Tomáš. — Kazatel w Glaucliowé 1567.
Artikulowé o porodu a klu dttí IV, 1733

Guilter; 1793.
1. Lakomec VI. 625. a.

2. ModláUa VI. 625, b.

Gúnter, Jan.

I)\van;i(;t artikulu wíry kesfaiiské. Príd. 27.

Z Gfiilteodu , Abraham. — Studowal we
Wiltenberce 1593; byl na panstwí Oldicha
z Lobkowic, snad mc Stráškow faráem;
umel 1609 w Kopidln jakožto starší bra-
Irstwa eského.
yripacdia od Xcnofonta (piel. z eck.) IV. 279.

Gufh, Anton. — Narozen w Litomyšli, kdež i

umel, skoníiw filosofická studia okolo 1799.
Z básní jeho jedna w Puchni. Sbírce (^11. 58.)
y.achowala se.

Z Gufsteilia, Albrecht. — Poruíník dli p.

Jošta z Rosenberka: umel r. 1550, 29 Srp.
(.Poslal Wiiéniowi z Kosenberka do Pasowa knihy,

které sám složil i wydal. >Viz Bežan. Živvót
p. AViléuia z Bosenb. str. 29.)

G"W oh, z GwolhoMan, Jonáš Bohumil. —
Doktor lékastwi w Uhích ; 1837.
>V as opisech : Hronka VI. 1110. 1. — asop.

Mus. 1607. d.

Gzel, Petr. — 1533 (Porown, Optat Beneš.)
1. Isan;ogicon (Spolené s Opiátem) IV. 4.

2. feska iiramniatica (Spolené s Optátein) IV. 5.
3. Xowý testament (Spol. s Opt.) IV. 1171.

Ilaan, Ludwík: 1845.
Pamtnosti B. Cabanské VI. 1033. 1081.

llaaiiu§s., wiz llanuá.
Ilabel, Frant. Xaver. — Kanowník w Nite.

1'cní múdrosti kesanskej YI. 2231.

Habina, Jan Tad, — Mštan Pražský; 1784,
Chwaloe na den 9, Srpna 1784 VI. 1992.

IIabrowaii§ký, wiz Dubanský.
Ilafiier, Ondej. — Knz w Praze; 1786,

Básn \ve sbírce Thamow IV. 276.

Ilafiiei-, Vincenc. — Aud spolenosti diwa-
delní ; 1785.
iVkteré weselohry VI. 617. a— e.

Ilííjek, Wácslaw, z Hodtína. — Podkomoí
králowstwí eského; 1413.
Zízení wojenslu- III. 242.

Hájek, Šimon; 1547.
Tabula de proprietale partícipíorum IV. 6.

Haj<'k, Tadeáš 7, Hájku (Nemicus).— Narozen w
Praze 1525: slal se bakaláem r. 1550, mistrem
1552; odebral se polom na cesty k dalšímu
wzd'Hní swému do Wídn a do Itálie; w
Bononii powýšen za doktora lékastwí, Na-
wrátiw se do wlasti, powolán byl za profes-
sora do kolleje Karlowy 1555, w kterémžto
úad wšak jen dw léta (1555, 1556) se-
trwal. Wýtetný malhematik, astronom a léka.

Roku 1571 powýšili jej slaM'0wé na shro-

máždní snmu do rytíského stawu, jmeno-
wawše jej protomedikem zemským; druhého

roku na to stal se žiwotnim lékaem císae

Ma.ximiliana II. (1572); we kterém dusiojcn-

slwí byl i za císae Rudolfa II. Piinním
jeho powolal Rudolf r. 1599 Tycho Brabe

ke s-^vému dworu. Wýtecný tento uenec eský
umel w 75. roce wku swého dne 1 Zái
1600.
1. AVýtaU na proroctwí turecké IV, 307, 794. a.

2. O kometách IV. 749.

3. Tabule dlauhosli dne i noci etc. IV. 764.

4. O nkterých pedciflých znameních nebeských
elc. IV. 794. b.

5. Herbá IV. 876.

Hájek, Wácslaw z Liboan, Rodu šlechtického
;

r, 1534 ducbovvní pastý na Tetín, po-

tom po mnoho let kazatel u sw. Tomáše w
Praze. Roku 1547 stal se kanowníkem, pozdji

dkanem, konen proboštem Staroboleslaw-

ským. Poslední as swého žiwota zdržowal

se w Praze w kláštere jeptišek u sw. Anny,

jimž odkázal jmní swé. Umel 19 Bezna
1553.
1. Kronika eská IV. 418. a.

2. Kniha o nešastné píhod etc. skrze ohe w
Menším mst Pražském IV. 418. b.

3. Ant. de Rampígolis biblí zlatá (pel, z lat.)

IV. 672.

Hájek, Jan. — Narozen w Hradišti r. 1764,

fará na Bezdzi; umel 1802.
Upímné mínní žák Ilradištských VI. 376.

Nkteré werše w Prwolinách pkného umní VI.

Hájek, Ignác. — Narozen 4. Záí 1770 w
Hradišti; professor humanitní w Litomicích

(bratr pedešlého).

Nkteré spisy Luciana Samosatenského (pel.) VI.

928.

Pispl k Cechoslawu VI. 739.

Hajniš, František. Narozen dne 31. Bezna

roku 1815 w mst Wamberce, kraji nyní

Jiínském; studowal gymnasium w Rychnow,
filosofii a práwa na wysokých školách w
Praze. Skoniw studia wstaupil do praxí k

poštowní spráw, a co líedník byl roku

1850 do Wídn k témuž úadu powolán.
Trnky VI. 596.

W asopisech: Kwly VL 496. k. 1008. k.

1220. d. — eská Wela 588. h.

R e d i g o \v a I spolu s Rubšem Paleka VI. 759.

Halecius, Jakub, z Dobrohostowa Teyna. —
Fará Klecanský; 1593.
Otázky etc. p. Krista na doktory a zákonníky IV,

1469.

Halicaeus, Simon. — Morawan, wypowze-
nec; 1596.
Nowý zákon IV. 1181.

Hailý, Pawel Petr, — Knz; 1649—1650.
Kázaní V. 856.
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Ilamaljar, Martin.— Slowák, superlnlendenl;

1805.
1. Pašijowé wersíky VI. 232. a.

2. Dw nábožné písn VI. 232. b.

3. Kancionál (obmýšlel wydati) VI. 232. c.

4. D. Martina Lulhera menší katechismus VI. 1818.
5. Agenda VI. 2116.

Hamburským Matj.
Pispl k Hyllosu VI. 737.

Ilammeršmíd, Jan Florian. — Narozen 1652;

kaplan w Budjowicích ; fará w Kamenne'm

Újezd, pcdstawený duchowenstwu arci-

biskupskému w Klatowech; rektor alumnatu

Pražského; doktor sw. písma; stolice apo-

štolské protonotarius , zlatého kíže se zla-

tau ostruhou rytí; na Wyšehrad a w Staré

Boleslawi kanowník ; fará w Týn 1710;

muž bystrého , ohniwého smyslu , wýborné

pamti, powahy píjemné; umel 1737.

1. Allegoria, Próteus felicitatis et miseriae ce-

chicae V. 230.

2. Historie Klatowská V. 329. a.

3. Praha stará pod figurau krásného mládence V.

329. b.

4. W Praze blaze, kdo má peníze V. 329. c.

5. Krátký wýtah sláwy etc. kostela Wyšehrad-
ského V. 422.

Han, Josef. — Jesuita, 1736.
Kázaní w Plzni držené V. 985.

Haucz. — Alumnus semináe Brnnského

;

1782.
Swatý denní poádek kesana katol. (z nm. pel.

spol. s jinými alumny) VI. 2284.

Hanka, Wácslaw. — Narodil se dne 10 erwna
1791 w Hoinwsi w hradeckém kraji w e-
chách. Rodie jeho mli tam wýsadní hospodu

s polní žiwností, a ponwadž dti k pasení

dobytka, z nichž Wácslawowi owce porueny
byly, se pidržowaly, nawštwowal farní školu

jen zimního asu. Dosti pozd pro uchránní

wojenskému stawu na studia dán, odbyl gymna-
sium w Králowé Hradci, filosofii w Pra^e

a práwa w Praze i we Wídni, kamž w ten

as k redakcí eských nowin i literního listu

„Prwotiny pkných umní" powolán byl. Po

skonených studiích op«3t w Praze poruen
jsa Dobrowským k now powstáwajícímu e-
skému Museum, poádal prwní scházející se

píspwky we wšech odwtwích krom rudiii-

ctwí, kteréž Zippowi sweno bylo. Pozdji

ustanowen byl knihowníkem, archiváem, stráž-

cem starožitností i mincí, w kterýchžto úa-
dech setrwáwá. Literní jeho práce jsau w
této knize uwedeny; pipomenauti toliko zhý-

wá, že pro n od mnohých uených spole-

ností i Akademií za lena pijat jest. Od cis.

ruské Akademie poctn byl Avelikými meda-

ilemi : stíbrnau „sa noXBa.ibHbia ytrpa-

jKHeHiK Bb CMOBecHOCTn" i zlatau : ,,TTpn-

Heciueiwy rro-ibsy pyccKOjviy c.ioBy" ja-

kož i od císae J. V. Františka Josefa zlalau

s nápisem „Literis et artibus", i od císaw
Ferdinanda, Aleksandra i Nikolaje brillantowý-

mi prsteny, též od posledního ozdoben rytí-
ským kížem ádu sw. Wladimíra i komen-
dorským kížem ádu sw. Anny.
1. Prawopis eský VI. 48.
2. eské pedpisy VI. 64.
3. Mluwnice ili sauslawa eského jazyka VI. 79.
4. Poátky poswátného jazyka slowanského VI.

5. Mluwnice polského jazyka VI. 102.
6. Sbírka nojdáwnjších slowníkíi latinsko-e-

ských VI. 164.
7. Dvvanáctero písní VI. 287. a.

8. Prostonárodní srbská múza VI. 287. b.
9. eské historické zpwy VI. 287. c.

10. Krakowiaky VI. 287. d.

11. Píspwek k Hlasm Wlastencu r, 1835 VI. 318.
12. Píspwek k Hlasm wrných Cechu r. 1835

VI. 319.

13. Nkteré básn píležitostné VI. 417. a— e.

14. Píspwek k Hlasm ^Vlastenc na památku
401etého panowání Frant. I. VI. 469.

15. Ku píchodu Františka I. do Prahy 1833 VI,
477.

16. Igor Swatoslawi VI. 547.
17. Gesnerowy idylly VI. 561.
18. Jednání spolenosti wlastenského museum (pel.

z nm.) VI. 743.

19. Rhsa krátká histocie slowenských národ (pel.
z nm.) VI. 972. a.

20. Wypsání Rusie a jejího wojska VI. 972. b.

21. Djiny eské w obrazích VI. 972. c.

22. Modlitby pi službách božích VI. 2406.
W asopisech: Casop. 3Ius. VI. 8. f. 150. a.

496. h. 559. d. 993. e. 1076. b. 1084. c. 1140.
f. 1588. a. 2200. — Jindy a nyní 150. d. —
Kwty 496. k. — Wnec V. 521. — Wíden-
ské listy 993. a. — echoslaw 993. b. — Krok
993. 1.

Hanke, z Hankenšteina Jan (jinak z Kohauto-
wých kamen). — Morawan; bibliotekár w
Olomauci; 1804.
1. Geschichte der schwedischen Besitznehmung

der Stadt Olmtz V. 314.
2. Plinius Briefe VI. 916.
3. Mrawné propowídky VI. 1294.

Hansgirg, Antonín. — Narozen 20. Kwlna
r. 1806 w Hradci Králowé z rodi eských.
Otec Hynek, wraucí jsa milowník djepisu a

starobylosti eské, roznítil píkladem swým
již w mladíku, odbýwajícím gymnasialní stu-

dia na Pražském gymnasium Nowomstském,
zápal pro djiny eské. Tato láska k eské-
mu národu a jeho národnosti rozmohla se

ješt wíce pátelslwím stejn smýšlejících

jinoch: Roeslera, Kaubka, Pilnáka, Wacka
Kamenického, s nimiž w Praze od r. 1824
— 1829 filosofická a juridická studia od-
býwal a wedla jej ku poznání jazyk slo-

wanských a jich literatury, s kterýmž studium
dle možnosti piln se obíral, podporowán
jsa w ohledu tomto laskaw Jos. Jungman-
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nem, Hankou, elakowským, a získaje % pá-

telského obcowání s Franlau Sumawským,

Slaw. Tomítkem, J. Malým a mnohými jiný-

mi mladšími literatory. Taulia, aby wlasle-

necky psobili mohl na mládež, pimla jej

r. 1830 k tomu, aby po odbytých práwích

ke gymnasialnímu níilelslwí se obrátil. Po-

álkem r. 1841 dostal se na dráze teto k

zasláwání professury na gymn. Litomickém,

kdež r. 1843 uslanowenza skuteíného profes-

sora.

1 Píhody francauzskho wychowalele w Ruších

(j.d. k riisk.) VI. 861.

1. Katalog eskýh knih VI. 1136.

^^ asopise ch :

^Vlastimil 1W8.
Wíela yi. 913. d. 1008. f.

—
p. — Casop. Mus. 1067. i.

Ilantych, Wácslaw. — Hluchonmý.
Pispl k Rozmanitoslem VI. 736. a k llyllosii

737.

Ilailuchlia, Jií Anton. — Dkan Dobruš-

ský; 1695!

Oiadochiis, aneb : Kozmlauwáni Wila .<; >Vásla-

wem V. 176.

Hanuš, Jií Landskronský. — Fará u sw.

Mikuláše na Male stran; konsistorian r. 1609.

1. Ti otázky o stawu manželském IV. 711.

2. Deset zaslíbení božích o Mesiášowi IV. 1393.

3. Soli Deo gloria etc. IV. 1615. a.

4. Deset zaslíbení božích VI. 1615. b.

Hanuš, František Wysokomýlský (Haanuss)

— Knz; 1783.

Taužcbná wolání k hospodinii VI. 2210.

Hanuš, J. — 1641— 1842.

AVe AVrelc VI. 559. h. — Wc Kwlcch 913. «.

Hanzeli, ^>'ácslaw Fr. ; 1737.

Od wnosti za manželku ctc. wywolcná iMaria

panna etc. V. 989.

Hanzelius, Lukáš. — Knz: 1615.

Dwojc kázam' pohební nad tlem p. Ant. Magd.

>Vcncelíko«é z Mídowíc IV. 1714.

Harant, Krišlof, z Polzic a Bezdružic. —
Narozen 1560; zbhlý w lat., eckém, wla-

ském jazyku, w básniclwí, mathemalice; pá-

že u Ferdinanda arciknížete; kommandant

jednoho oddílu wojska proti Turku r. 1591;

s Hermanem ernínem z Chudenic projel

Wlachy, Kandii, Cypr , Malau Asii ctc. Na-

wrátiw se sepsal cestu s>vau
,

jsa komor-

ník a tajná radda Rudolfa II, dworský radná

u Maliáše. W powsláni stawu íeských, weda

slezské pluky, slelbau až do paláce Ferdi-

nanda we ^^ídni dorážel ; od Fridricha falc-

ského komorníkem, raddau a presidentem e-
ské komory uinn; dne 21. erwna 1621 stát.

Putowání aneb cesta z králowstwí eského do
r- nátek etc IV. 659.

Harll, Ondej. — Doktor w práwích; 1794.
Dol)rii rada w olizwlantnirh píbzích etc. VI. 1 182.

Hauf, Josef Anton; 1744.
Smutné žehnání etc. kázaní pi e.xequiích Wolfg.

hrabte Šeeny V. 1U96.

Hauf, E. 1841.
AVe Kwlech VI. 1008. k.

Haugwio, Wácslaw, z Biskupic a na Lito-

myšli; 1564.
Statuta k hašení ohn IV. 941.

Hausmann, Karel. — Narozen 30. Dubna

1812 w Posližín w Rakownicku; w sed-

mém roce wku swého osiew, pišel do

Prahy do nmeckých škol, a sludowal potom

na gymnasium Malostranském. Roku 1831, po

skonení filosofických studií m' Praze, wstau-

pil tamtéž do seminái-e theologického. Dne

2. Srpna 1835 byl na knžstwí poswcen, a do-

stal se jako kaplan do Kwílic, od roku pak

1839 jest kaplanem we Slaném.

1. Malá diwadla (z nni.) VI. 672.

1. Stalisticky-inístopisný |)ehlcd Rakownického
kraje VI." 1154.

Hawlka, Jan E. Bohuslaw, — Narodil se

w Tebechowicích 27. Prosince 1799. Studie

humanitní odbyl w Hradci Králowé, filoso-

fické w Litomyšli, theologické w Hradci Krá-

lowé. Na knžstwí wyswcen dne 24. Srpna

1823, dostal se za spomocného knze na

Nowý Hrádek, r. 1825 za kaplana do Do-
brušky; r. 1847 usazen za faráe w Sedlo-

íiow. Studiím mluwozpylným oddaný.

1. Píspwek ke Hlasm duchowenstwa r. 1836
VI. 320.

2. Píležitostná e duchowní o znowu stawení

chrámu etc. na Winici, jinak na hoe Oreb
VI. 2049. a.

3. Píležitostná e |)i slawném poswcení etc.

téhož chrámu VL 2049. b.

>V asopisech: Ccchoslaw Ví. 496. i. 599. g.

— Rozmanitosti 656. a. — Casop. Mus. 1067. i.

Hawclka, Wilém Wácslaw. — Forstmislr u

knížete CoUoredo-Mannsfelda etc.

Umní lesní podlé Hartiga VI, 1561.

Havlíek, Jos. Mil.: 1839.
Pespolní zkaušení Ví. 703,

>V asopisech: eská Wela VI, 496. m. —
Pautník 600 I. — Kwty 1076. g.

Hawlícek, Karel (Hawel Borowský). — Na-

rozen dne 31. íjna 1821 w mslysi Borowé w
áslawsku nedaleko morawských hranic, kdež-

to jeho olcc byl kupcem. Hlawniwychowání do-

stal od lamjšiho vikáe a dkana P. Bríižka

nejwícewe smru theologickém, lak že skute-

n w Praze studium bohoslowecké nastaupil.

Po mnohém nedorozumní s tehdejším ped-
nostau Pražského semináe P. Hostem, opustil

X. 1841 bohoslowí, a odhodlaw se k slawn

spisowatclskému, slráwil pak 4 roky w sau-

kromných studiích a na cestách, jmenowite

po dw léta jako wychowatel w Moskw.
Nawrátiw se, nastaupil r. 1846 redakcí Praž-

ských Nowin a Wely, r. 1848 Národních

Nowin; konen Slowana, z píiny slawu

obležení wydáwaného w Kulnéhoe. Byl po-
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slancem okresu Humpoleckého na ústawo-

dárném snmu.
W asopisech: Wela VI. 597. g. 599. h.913.

d. 1076. d.

Hawlík, Bartolomj z Warwažowa, wiz

Sruowec.
Ilawlw, (Galii) Dawid Žlutický. — Stal se

bakaláem swob. umní w Praze r. 1611
;

fará w Mukaow 1620, potom w Rudešín.

Roku 1631 wrátil se do Prahy pi wpádu
saském.

1. Rozjímání potšitelné elr. IV. 1546.

2. e o astém rozjímání lodiky Krista etc.

IV. 1060.

Hawáuek, František. — Narozen 27. Záí
1805 w Hradci Králowé; kížowník s erwe-
nau hwzdau; stal se knzem 1831^ kaplan

u sw. Františka, pak u sw. Petra w Praze.

1. Sedmero postních kázaní VI. 1970. a.

2. Nedlní kázaní VI. 1970. b.

Hedl, Franl. Josef. — Dkan elakowský

;

1717.
Vox clamanlis sine voce, aneb Jan mlící. V. 022.

Hegius, Mikuláš Bojus.

Odpow na kázaní Jiího Serera. Píd. 30.

Heílmanu, Jan Jakub. — Mansfeldský pol-

ní kazatel; 1618, 1619.
1. Gruntowní relací, kterak se pi dobýwání msta

Plzn dalo. IV. 460.

2. Díkinné kázaní ctc. pi dobytí msta Plzn
IV. 1648.

Ileílmauil, František. — Narozen w Ducho-

w ; Jezuita
;

professor gramm. , katecheta,

kazatel; 1733-1744.
1. Chwalore o sw. Jií V. 1057.

2. Hlas pastýe etc. (pel. z franc.) V. 1918. a.

3. Jiího Hollanda krátká kázaní na wsccky ne-
dle (z franc.) V. 1918. b.

4. Téhož krátká kázaní na wsccky swátky (z
franc.) V. 1918. c.

5. Téhož krátká kázaní na postní nedle V. 1918. d.

Heimbacher, Filipp. — Kommissa policejní:

1793.
Rozliné diwadelní hry VI. 621. a — k.

Heiiischniidberský , Jan z Tebechowic.
— Fará Smidarský, Slarobydžowský a Pe-

trowický; 1676.
1. Nauení wíry kesanské V. 738.

2. Lux mundi et socictatis V. 892.

Hek, František Wladislaw. — Kupec w Do-
brušce; potom w Litomyšli; 1816.
1. ídili se swl nowýni rokem VI. 593.

2. Píspwck k sebrání básní od Puchmaycra
VI. 278.

W asopisech: VVídenské listy VI. 599. c. —
Prwotiny pkných umní 734. — Rozmanitosti

736. — echoslaw 739.

Hekowá, Ludmila. — Dcera pedešlého.
W Rozmanitostech VI. 599. b.

Ilekowá, Wlasta. — Též dcera pedešlého.

W Prwotinách pkných umní VI. 734 a w Roz-
manitostech 736.

Helcl, Tomáš. — Železník w Praze.

W Hlasateli VI. 597. c.

lleld (Orebský), Jan. — Doktor lékastwí w
Praze.

Sestero scdiských písní od K. Sneidra VI. 532.

Z Ilelfeiiburka, Sigmund Anton. — Naro-

zen w Praze ; stal se bakaláem swob. um-
ní r. 1528, mistrem 1534; byl professorem

na universit Pražské od r, 1537 až 1543,

dkanem fakulty filosofické w létech 1540,

1541, 1543; roku tohoto posledního oženiw

se, wystaupil z koUeje, a stal se mštanem
Pražským. Zabit w dom swém u tí korun

r. 1552, 1. Kwtna.
1. Kronika o Ilerkulesowi IV. 252.

2. Korwina Antonia Wýklady na lení nedlní
IV. 1486. 1490. a.

3. Rozjímáni o umueni Krista pána IV. 1570.

IleliadS, Josef. — Narozen w Nmeckém
Brod; pijat za alumna akademie Karlowy

r. 1599; stal se mistrem r. 1600, a byl té-

hož roku spráwcem školy w Brod eském.

Nejspíš jako emigrant po bitw Blohorské

dostal se do Trenína w Uhích, kdež byl

sausedem roku 1639.
Carmina nad smrtí synáka Andr. Siwého V. 200.

llelie, Lukáš. —
Spolupekladatcl biblí bratrské IV. 1167. a,

llelikoniades ; wiz Lucíii.

llcliuiiigei*, K. — Doktor práw.

Píse (z lat. picl.) w Hlasateli VI. 732.

Z Hcuigsbei-ku, Soliman.

Pispl k Cechoslawu VI. 739.

Ileniiet, Wácslaw Ign. — Fará Krchlebský;

1734. \

Hic dalus eslvobis elc. jazyk sw. Jana Nep. V. 976.

Ilenrih, Jan; 1597.
Knížky dw I. o zármutcích D. Wolfganga Mus-

kula (picl.) IV. 1843.

Ilerbek, Emmanuel. — Práwník; 1836.
Píse cle, k oslaw sw. Prokopa VI. 260.

Heites, Jan Králowéhradecký. — Fará w
Tauškow nade iVlží; 1612.
1. Kratiké wyswtlcní 2. a 3. artik. wíry IV.

1532. a.

2. Adwentní na rorálc wýklad etc. IV. 1532. b.

3. Pt kázaní ctc. o opilstwí IV. 1610.

Ilerkel, Jan. — Rodilý z Orawy; advokát w
Pešti; 1826.
Elcmenla nnivcralis linguac slavicac VI. 101.

Ilriuaiieius, Wácslaw; 1570.

Štítek wíry proti bludm IV. 1289.

Ile^tailiský, Jan z Radowesic; 1580.
Písnika pobožná na jméno p. Jaroslawa SmiM-

ckélu. IV. 79.

Ilertwicius, J. — Fará weWelikém Laukow
r. 1617, pak u sw. Stepána welikého w Praze,

i. Nobilítas ct gloria t. j. dstojnost etc. sw.
manželstwí mezi Pemyslawem zZerotíua etc.

IV. 1646. a.

2. Wdowstwí kcsfanské IV. 1646. b.

o. Tumulus horrendi homicidii elc. poheb Jana

Šmejdíe IV. 1723. a.

38
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4. Fnnebre ofríciuni t. j. služba porcslnélio pn-

hbu etc. nad tlem Mariina Kudigcra IV.

1723. b.

5. I\'ii|iliae neb swatba cle. p. Krista s poswec-
nau w diiehii s\v. newslaii Kateinau, deerkau

p. Luiv. Karbiina z Wolaii IV. 1723. c.

lleryilk^ Jan iNimburský. — Fará w Žerci-

cicb: 1G09.

1. O zlém a .ikodliwém powtií IV. 903.

2. Sprostý traktát o \\ eeii pán. IV. 1382.

Ilerzog, Jan Bapt. (Jilemnický, lež Wládyka).

— Narozen w Jilemnici^ \vslaiipil do rádu

Redemlorislfi ok. 1837.
1. Básní- VI. 293.

2. Hyacinlhy VI. 306. S28.

3. Podiwná nemoc (dle Kotzcbuc) VI. 652. 713.

AV asopise c b : echoshiw \\. 656. d. —
AVeia ni 3. d. — Psal též do Hyllosu 737.

llettig, Jakub Wácslaw; 1727.
ISewinnost kající etc. Aloisia Konzafry a Slani-

slawa Kostky etc. V. 9-13.

Ililarius, Lilomi-ický. — Slal se bakaláem

swob. umni w utení Pražském r. 1447, mi-

strem r. 1451 : co professor na univcrsilé

jmenuje se r. 1455. Stal se pozdji, nej-

spíše >v Bononii, laké doktorem ducbowníiio

prawa: odpadl asi tolio iasu od sírany pod

oboji, proež nazýwán Apostala. Byl r. 1461

kanoNvníkem, pozdji dkanem kostela Praž-

ského; od papeže jmenowán adminislralorein

arcibiskupshví. Hoku 1407 odslbowal se s

•Nvtší áslí kapituly z Prahy do Plzn, a po-

lál s jizliwau horliwoslí >ve služb papeže

])auí-ilí, ano Iresly cikewnimi nutili katolíky

ku powslání proti králi Jiiinui wedením Zden-

ka Konopištškého ze Šternberka. Umel w
krátce na to r. 1408 (?).

1 Traktát proti .líiínm z Podbrad III. 118.

2. Traktát o pijímání pod jednau, proti Rokyca-
nowi III. 633.

3. Arcus gebennalis t. Luišt pekelné proti Roky-
canowi III. 637.

Hililiar, František. — Uitel w Tewaci

;

1839.
W Píteli mládeže VI. 1260.

HiuiiueliuH, Jan.

.Speculum Caiviiiianuin. Píd. 31.

Iliawa, J. Jií. — Knz: 1743.
1. Ostrotupý me etc. jazyk Jana !Vep. V. 164. a.

2. Prawé pokání a zaufaislwí , zrcadlo Petra a

Jidáše V. 1G4. b.

Illawa. Bar. Auí,^ 1750.
vNVinaka nebeská Maria panna Budislawská V. 120.

lllawa, Adam Hynek. — Fará l)rahno-Au-

jezdský 1718.
Sirom spanilý cle. knz Daniel Franc. Klaudius

V. 1090.

Illaw-ii, Jan. — Narozen \v Praze dne 3.

Ledna 17S1. Byw r. 1800 poswcen na

knžslwí, kaplanowal po 7 msíc »' Poslu-
picich na Jemni.štsku; polom 4 léla byl loka-

lislau w Popowicich, a po 21 let laráem w

Okraublici. Roku 1832 dostal se za faráe do
Postupic. Umel r. 1842 14. (erwcnce w
nemocnici av Praze.

Pispl k >Véncí YI. 521. a k (Jasop. pro kat.

diub. 1 125. c.

Z lllawacowa^ avíz Criniíus.
Illodek, Josef; 1840.
We Welc VI. 1067. n.

Hlína, Šimon. —
Petra anisia Katechísnuis (pelož.) IV. 1268. a.

lllohowský, Jií; 1622.
Písn katolické V. 74.

BSilwkowskýj Šebcslian. — Narozen 19.

Bezna 1770 w Žebráce ; radní \v Planici

1795, pak w Žebráce 1805; purkmistr w
Police 1826, posléz pcnsionisfa w Praze

1836. Umel 1847, 7. Oerwna.
1. Zlomky o eském básníctwí VI. 177.

2. Básn drobné VI. 290. a.

3. ^o^vé básn drobné VI. 290. b.

4. Dwin VI. 542. a.

5. Doktor Faust VI. 542. b.

6. Zpwy z arodjné flétny (pelož, spolu s

Pucbniayerein a ISejedlým) VI. 628.
7. Jaromír VI. 674. n.

8. Námluwy w Kolodji VI. 674. ft.W asopísecb: Kwty VI. 496. k. — Wcla
496. m. — Wnec 521. — asop. 3Ius. 5.59. d.

IlilOjck, Ant. Wojlch. — Narozen w Bran-

dejse nad Labem, 5. Prosince 1799; na kn-
ze w Lilomicích pos>vcen 24. Srpna 1822;
odtud kaplan w eském Dub, od 16. íjna

1824, professor paslýi-ského bohoslowí w
Lilomiicích ; od 11. Srpna 1831 dkan k.

Avnn. msta Jlelnika; od 21. Bezna 1842
biskupský 'Nveejný, písežný nolar; od 8.

Dubna 1843 c. k. dworní kaplan; od 22.

Února 1849 biskupský skutený konsislorní

radda ; od 8. Listopadu 1849 probošt w
Marien - Scheinu.

1. Kwtný ko.Mek VI. 1322. a.

2. Kanárek (z nm. od .Šmida) VI. 1.322. b.

3. Húženka Jcdlohradská (z nm od .Sniidaj VI.

1322. c.

4 Nebe a zem klí VI. 1408.

5. Katechismus o s\v. obadech VI. 2140.

6. Ote náš VI. 2302.
\\ asopisech: Cechoslaw 588. f.

Hodácek, Jan: okolo 1587.
i'isii ilowé na epištoly IV. 91.

llodikiu<i, Jan. — Superintendent Trencan-

ský w Uhích; 1637.
1. Kázaní pohební V. 1061. a.

2. Lachrimae Boczckianae V. 1004. b.

3 Acpia apo|)lepti(a V. 1064. c,

4. Pohební kázaní nad synákem j». Ondeje
Siwého V. 1064. d.

5. Kázaní pohební nad dccrkan Justinau V. 1064. e.

Hodža, Michal Miloslaw. — Narozen 22. Záí-í

1811 w Bakši, Turanské stolice; pední ka-

zatel církwe e^vanJ,^ Wrbicko-S>v.-Mikuláš-

ské; 1837.
1. Kei

,
písn a básn k swccní stoletého
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milostiwého létíi církwe Pešfansko - Biidíii:;lié

fPíspwek) VI. 327.

2. Rci, niotllilhy a básii otc. wzlahiijící .se na
liuiž .slawiioist (^I'ií.s|)\vek) Ví. 20U5.

3. Uwod si. 1». kazatele do církwe evv. Wrbicko-
Sw.-Mikulá.šské VI. 2()6H.

W asopisech: 1'lod.v VI. «. k. 599. p.

Ilofmanil, Jindich Ondej. —• Dkan wNénie-
ke'ni Brode; 1643.
1. Ocularia aneb oi sklenné staii-ho Ceiiia V.

400.

2. Zrcadlo náhoženstwí V. 1109.

llofiliailll, Frant. Josef. — Mlynáský mislr

w Zelene'ni mlýn n Weiwar; 1829,
W Rozlinostech Pražských Ví. .^90. ([.

Ilnchv -Tfn. — Knz ádu kazatelského; 1673.
.Stálost a setrvvanliwost etc. msta Plzn V. 891.

Hochenber^er, Jan Tomáš; 1783.
líalendá VI. 1411.

Iloefllliaiin, Josef. — Narozen dne 27. (inora

1804 w Naeraci. Aby se nmin wyuci!,

dal jej otec r. 1815 do Jihlawy, kdež odbyl

školu normální a gvmnasium. R. 1822 pišel

do Prahy do logiky; r. 1824 externowal

jakožto bohoslovvec; 1825 pijat do semeni-

št, a 20. Srpna 1827 na knžstwí wysw-
cen. Zaátkem roku 1828 ustanowen za

kaplana w Raudnici nad Labem. Roku 1847
12. Ledna pesthowal s« odtud co duch.

spráwce do Košlic nad Ohi, wesnice na (býw.)

panstwi Libcoweske'm w Litomifcku.
Wvjew citu pii odchodu z Naerace p. Wácsl.

Wil. Wácslanika etc. Ví. 45.T.

W asopisech: Kwty VI. 1140. c. 1272. c.

H»j, (Hojic), Samuel. — Narozen 15. Listop.

1806 w Bezn \v Uhích. Studowal w Fre-

šow a w Tubiidíách.

W Hronce VI. 1008. h.

Ilolail, AVácslaw Karel Rowenský. — War-
hanik a kapelmistr Wyšehradský; 1693.
Kaple králowská zpwní a mnzikalní V. 101.

Holásek, Josef. — Narozen 1787 w Ddici
w Brnusku ; knzem stal se r. 1809; fará

w Blansku na Moraw.
1. Sedm slow pána n. J. Krista Ví. 247. a.

2. Písn ke mši swaté VI. 247. b.

3. Píse duchowní k warhanám VI. 267.
4. Hlasy dnchowenstwa (Príspwek). VI. 320,
5. Hlasowé duchowenstwa (Pííspéwek) Ví. 326.
6. Cesta kižowá VI. 2384.
W as odpisech: Rozlinosti Pražské VI. 275.

f. -- asop. Mus. 496. h.

Ilolaiiek, Matj. — Faktor w tiskárn Šiin-

feldské; 1794.
1. Now wynalezený prostedek, ohc/í etc. uha-

siti Ví. 1479.

2. Prwní nowá hospodáská škola w král. e-
ském VI. 1491.

Holec, František. — Narozen w Jiín 4.

Bezna 1792. Kaplan w Jaromi.
Psal do Hyllosu. VI. 737.

Holeky, Malauš z Kostelce. — Kaplan w
áslawi; 1620,

Spis katolický o užitcích dubroíaní IV. 722,

Holejch, J.; 1844.
A\o Wele Ví. 496. m.

Holický, wiz ze Šternberka.
HoUai, stepán; 1803.

Werše slovenské. VI. 2081,

Hollaii, J, Matj. — Kanownik u s\v. VVita;

1729.
Znamení n;i praw"; ruce etc. sw. Jan Nepomucký

VI. 951.
l J

Holli-ies;!
, J. Vincenc. — Studující; 1822.

Hiiis wdnosli etc. Jos. \. Kohlerovvi etc.

Ki/;o\vn. "eneralu VI. 441.

Holiuanit, (Hollmann) Josef, — Narodil se

í. Dubna 1802 w Jiín, kdež také co c. k.

liedník umf-el r. 1850,
1. Ossianowy básn (dle anglick.) VL .308.

2. Ossianuw Fingal etc. (pel.) VI. 549.
3. Puwodní dramatické hry VI.694.
4. Oiiiflo. Carownice Hiorba (pel.) VI. 834.
5. Florianowv novelly (pel.) VI. 839.
Pispl k Cehoslawii VI. 739.

Holub, J. F.; 1841.
We Kwlech VI. 913. c.

Holubá, Gothard. — Narozen we wsi Te-
biiici w kraji Beraunském, roku 1803 dne

1. íjna. Nabyw prwního uení na mst-
ské' škole w Sedlanech, poslán byl do
Prahy, kdežto na Nowém mst u Piaristu

gymnasialní, pak na wysokých školách praž-

ských lllosofické studie dokonaw, a jeden

roní bh bohoslowí co externista odbyw,
wstaupil na Strahow do kláštera r, 1824
dne 16. íjna, kdež r, 1828 15. Srpna na

knžstwi poswcen. Na to se stal koopera-

torem farního kostela Welké Chyšky w Tá-
borsku, pozdji kaplanem na Strahow, a roku

1837 dne 1. Kwtna lokalisfau u sw. Jana

Nepom. w Šárce blíže Prahy, Od 1, Ledna

r. 1847 jest provisorem kláštera Slrahowskébo.
1. Modlící kniha VI. 2404.

2. Uwedení k wnitní modlitb (pel. z nm.
Benedikta Pfciirera) VI. 241t).

AV asop. pro katol. duchow. VI. 1125. c.

Holý (Hollý), Jan. — Slowák; katolický fará

w Madunicích.

1. Básn (we 4 swazcí<Ii) VI. 337.

2. Zpw ke cti Alexandra z Rudného, tircibiskupa

Ostihomského VI. 432.

3. Swato|)lnk VI. 553. a.

4. Cyrillo-Melhodiada VL 553. b.

5. Rozliné básn VI. 920. a.

(i. .Veneida Viriíiliowa VI. 920. b.

W asopisech: Zora VI. 564. g. 767.

Ilolzpek, lííuac František. — Biskupský se-
kretá a cerenioniá; 1744.
Obraz lowka sprawedliwého (kiizaní pohební)

VI. 1095.
^

Honl, A. M. 1840.
We Kwtech VI. lOOS. k.

Hora, Anton; 1841,
Není církew jako církew etc. VI. 1972,
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Iloráek, Franllsek. — Furá Welko-Popow-

ský 1800; pak >v Owenci u Prahy 1803.

1. W den dosazení J. Ditricha ete. VI. 399.

2. Powinnosti kesfanských Avl.nstenrft VI. 2015.

Hoice, Josef. — Narozen 25. Bezna 1797

w Choltow na panslwí Brandcyskem, hlíze

niésla Benátek. Po wykonanýcli stndiích w
Hlladé Boleslawi a w Praze poswecen hyl na

knéžshví dne G. Srpna r. 1820. Od r. 1820
— 1829 byl kaplanem w Staré Boleslawi, a

mezi tím asem i ceremoniárem swélícího bisku-

pa Pražského Františka Pišfka , jejž na jeho

kanovnických cestách a visitacích po Praž-

ké arcidiocesi doprowázel. Od r. 1829—
1835 byl lokáhiím duchowním w Rosinowe

na panslwí Slabeckém w Rakownickn. Od r.

1835— 1850 byl dííwe mladším, a nyní star-

ším kanowníkem pi kollegialním chrámu Pán
S. S. Kosmy a Damiána w Staré Boleslawi.

Získal sobe zwláštní zásluhy o wydáwání

asopisu pro katolické duchowenstwo. Na

památku 500 trwání wysokých škol Praž-

ských byl r. 1848 od theologické fakulty

jmenowán estným doktorem sw. písem.

1. Historické popsání elc. obrazu a rhráinu p.

Marie w Boleslawi VI. 215-1.

2. Popsání etc. rliránui S. S. Kosmy a Daminna
a sw. AVárslawa lani/e VI. 2157.

Ví asop. iMns. VI. 1036. c. — W asop. pro

katol. duch. 1125. c.

Ilorcický, z lepence, Jakub (jinak též Sy-

napius). — Uil se u Jesuitu w Krumlow

;

pijat do semináe jejich w Praze. Pro swé
chemické umní zalíbil se Rudolfowi II., od

nhož do stawu urozeného powýšen (1608) a

obohacen byl. Jesuitm, jimž základ štstí swého

dkowal, odwdi3il se podporowáním žádosti

jejich u dwora. Po smrti Rudolfa odstliowal

se na swé nabyté stalky, bydlíwaje obyejn
na Mlníce, jenž mu byl weweliké summ za-

slawen. Umel r. 1622 25. Záí w Praze,

kamž se byl w nemoci swé pesthowal

.

jmní swé odkázaw Jesuitm.

honfessí katolická IV. 1384.

Ilorika, (Synapius) , Daniel. — Rodem z

Turce; rektor, pak knz; od r. 1673 až do

1683 u wyhnanslwí we Slezsku a Polšt, po-

sléz w Lewoci inspektor gymnasia a kazatel.

1. Perlika dítek božích V. 751.
2. Hortulus animae piae. Zahrádka du.šiky po-

božné V. 1432.
3. Durhowní kesanské katolické jádro wsech

modliteb, od \eumanna Kašpara (pel.) V. 1598.

Ilorecký, J. D. : 1839.
Katerh-iický wýklad sw. náboženstwí VI. 1863.W rasopiserh: NVíela VI. 597. jr. 1220, c.

Iloícký, Jan. — Stal se bakaláem r. 1550,
mistrem swob. umní 1552; umel jakožto
fará u sw. Stepána na Nowém mst Praž-
ském r. 1559, 5 Kwtna.

Sw. Cypviana Kázaní o dstojnosti wecio pán
(pelož.) IV. 1757.

Horký, Martin, z Lochowic. — Stal se mistrem

swob. umni w Praze r. 1615,
Kalendá IV. 778. f.

Horký, J.^

Pispl k echoslawn VI. 739.

Horný, František Ondej. — Uitel hrabte
J. Er. Jos. Kajetána z Thunu ; 1705.
Píslowí eská IV. 29.

Hor§ký, Pawel Paminondas. — Opat kláštera

slowanského sub utraque. 1589—'1596.
1. Píse o sw. stawu manželském IV. 99.

2. Písniky kesfanské IV. 110.

Horský, Niceforus Jií. — Stal se bakaláem
swob. umní r. 1568.
1. Písnika etc. zawírající w sob díkíiw inní

p. bohu Ote. IV. 78. a.

2. Píse nowá o mst .terusalem IV. 78. b.

3. Písniky dw now elc. IV. 179.

Horský, Karel. — Narozen dne 4. Listopadu

1792 we Wysokém Mýt. Sludowal gymna-
sium w Litomyšli. Roku 1814 powolán do

Králowé Hradce k slyšení bohoslowi, tam pak

roku 1818 dne 24. Srpna wyswcen na

knžslwí ; doslal se ješt toho samého roku

4. Listopadu za kaplana do Litomyšle, roku

pak 1834 za zámeckého kaplana tamže. Roku
1846 15. Prosince stal se faráem w Mora-
šicícli.

Dobrota boží (pel.) VI. 2366.

W asopisech: Cechoslaw VI. 739. — Rozli-
nosti Pražské VI. 275. f.

Hosa, Anton; 1826.
Prwní píprawa malikých k zpowdi VI. 1330.

Hossius, Matj Wysokomýtský ; 1592.
Wypsání krajin zem ruské IV. 648.

Hostauiiský, Baltazar. — Narozen w Hor-
šow Týn r. 1534; poslán r. 1555 s jinými

1 1 jinochy eskými do semináe Jesuitského

w ím , kdež slaw se doktorem theologie

wstaupil do ádu Jesuitského. Roku 1564
jel s wyslancem papežským Janem Fr. Com-
mendonem do Polsky ku králi Sigmundowj,

jemuž platnau službu konal w zakládání kolleje

Brunsberské, Pultawské a Wilenské. Nawrá-
tiw se do Prahy, uil náboženstwí a etin.
Umel 1600.
1. Ilistoria etc. o rozšíení wíry kesfanské we

wýchodních krajinách IV. 551.

2. Prawidla etc. jimiž se towaryšstwo pána
.ležíše ídí IV. 492. a.

3. Epistolae indicae patrm S. J. (pel.) IV.

492. b.

4. Anton. Possevina kesfanské odpowdi na
otázky pobožného muže w plnoních kraji-

nách (pel.) IV. 130S. a.

5. Téhož znamení církwe katolické (z lal.) IV.

1.308. b.

6. f)e expresso Dei verbo. O zetedlném slowu
božím (pel.) IV. 1,335.

7. Wýklad prawého kesf. apoštolského kalolick.

pod obojí sp&sobau etc. pijímání. IV. 1345. a.
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8. Kniha o wyucowání kesfanskéin IV. 1345. b.

9. Swat. Augustina traktát etc. ze wšecky wci
na swt jsau marnost. IV. 1764.

10. Rozjímání IV. 1822.

llostauuský, Jan; wiz Peit.

Hošek, Jan. — Mšfan Pražský; umel r.

1818.
1. Ohwalozpw k 501eté památce etc. Wácsl.

Jiskry VI. 381. a,

2. Chwalozpvv ku poctiwosli p. Em. Dawida
etc. VI. 381. b.

3. Kniha o stawu wojenském VI. 1186. a.

4. O záští, peyše a neswornosti VI. 1186. b.

Hoznek; 1836.

We Hronce VJ. 932. i.

Hrab, Jakub Dobršinský. — Dkan Hradecký;

1616—1618.
1. Kázaní pohební nad tlem uroz. p. Jana Cenwice

z Libina IV. 1717. a.

2. Kázaní nad^ mrtwým tlem etc. Jana ml. Cínow-
ského ze Žatce IV. 1717. b.

Hrabowský, Petr z Hrabowa. — Hradu a

panstwí Budetína w Trencanské stolici spráw-

ce; ok. 1655.
Manuále latino-hungarico-slavonicum etc. V. 183.

Hradecký , Matauš. — Narozen w Hradci

Králowe'. Dkan w Žatci 1544; w Kutné Hoe
1554—1556.
1. Zikmunda Zigy Wojenské kázaní (z nm.)

IV. 1573.

2. Kázaní etc. o hromobití, krupobití a bauech
IV. 1580. a.

3. Kázaní uinné troje a \v jedno shromáždné
etc. na den sw. Trojice IV. 1580. b.

Hradecký, Josef, — Narozen 10. íjna 1787
w Laukow; fará w Semilech. Umel 1827.
Jenowefa VI. 811.

Pispl k Prwotiráni pkných umní VI. 734.

Hradecký, Karel. — Narozen w Litomyšli r.

1798 dne 19. Února: na knžstwí wysw-
ren dne 24. Srpna 1822,- 18 let na Litomyšlsku

kaplanowal a sice 6 let w kollatue Hernia-

nické a 12 let Dolno-Aujezdské. Získaw sob
za ten cas zwiáštní zásluhy o chowání stro-

m w tom okolí, stal se r. 1846 faráem w
Sebranicich.

Sto a pt otázek o štpastwí VI. 1541.

Hradíštský; 1843.
We Wele VI. 496. m.

Hráský, Ladislaw W. 1840. 1841.
We Wele VI. 496. m. 913. d.

Hrdlika, Jan. — Slowak z Modré'; narozen

r. 1741; kazatel pi církwi Modanské, po-

tom (1781) církwe Wsetinské na Moraw,
posléz pi církwi Maglodské až do r. 1810.

1. Weselá nábožnost etc. pi poswcowání chrámu
VI. 201. a.

2. Radost Siona Maglodského etc. VI. 201. b.

3. Knížeka pro ele kesanskau VI. 201. c.

1189. 2221.

4. Nowý etc. protestant VI. 1109.

5. Píse nowá, ku které Sien Wsetinský powzbu-
owal etc. VI. 1989. a.

6. Založení církwe kesanské etc. VI. 1989. b.

7. Nawcdení rodi ku kesanskému dítek swých
milowání VI. 1989. c.

8. 31odlitby kesanské pro mládež školskau VI.

2292.

W Starých Nowinách (wydáwaných od Ondeje
Plachého) 6 pojednání VI. 728.

Hrdlika, Kašpar Melichar. — C. k. dworní

kaplan; dkan w Dašicích; umel 1822, 12.

Dubna.
1. ei pastýské VI. 1932.

2. Re etc. pi Jubilaeum J.Kautského. VI. 2033. a.

3. Dwrné slowo etc. o istot VI. 2033. b.

Hebeský, Jan. — Narozen w Plánici, bliž

Klatow, dne 6. íjna r. 1786. Na ponuknuti

Hnwkowského, kterj' tehdáž (1798) byl u

Plánického magistrátu radním, poslán jest do

nmecké školy we Winterberce, odkud po 2

létech pro umní we zpwu do baworského

msta Pasowa ku kathedrálnímu kostelu na

fundací se dostal. Roku 1800 byl dán do

Plzn na studia. Po skoneném 21elém kursu

filosofickém w Praze, pijat byl na líslaw boho-

sloAví w Budjowicich. R. 1809 jsa prefektem

w seminái Budjowickém, byl 3. Zái na

knžstwí poswcen, a w 23. roce stáí swé-

ho w Jindichow Hradci katechetau a spolu

editelem c. k. hlaw. školy ustanowen.

Biblické píbhy VI. 1887.

Hib , W^ácslaw Fr. — Úedník pi c. k

morawsko-slézské auctárn.

We Wídenských Listech VI. 496. c. — Wecho-
slawu 739.

Hrobecký, Em. 1843.
We Wele VI. 496. m.

Hrobo, Adolf. — Narozen we Wýchodné
w Liptowské stolici, 1814. Byl tajemníkem

a prwním zakladatelem spolenosti Lewoské.
W asopisech: Wela Ví. 564. d. — Ilronka

931. i.

Hroboíi, Samo Bohdan. — Bratr pedešlého.

Narodil se r. 1820, 24. Srp. w Sichnici w
Liptowské stolici, kdež otec jeho Jakub ilad

kazatelský pi církwi ewang. zastáwá. Chodil

do školy w rodním míst, potom Studowal w
Liptowském sw. Mikuláši, w Gemeru a w
Lewoi. Roku 1834 wstaupil do slowenského

spolku na ewang. lyceum Lewocském , kdež

spisowal do ,.Jitenky," wydáwané od ta-

mjší studující mládeže. Roku 1839 až 1841

studowal theologii na ewang. lyceum w Beli-

slawi, jsa tamtéž audem cesko-slowenského

lísfawu, naež se r. 1842 odebral do Nmec,
a studowal pftl druhého roku na universit

w Hale: r. 1844 zdržowal se pro další

wzdiání swé 4 msíce w Praze, odkudž pro

slabost prsau do olcowského domu se nawrá-
til, kdež saukrom žije.

W asopisech: Wela VI. 496. m. — Kwty
539. e.
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llobský, Aditin Felix. — Fanir OlyjiiKv

((•Iwický?)

h;i/.;iiii l'i(l. 33.

Ilroni. Anion; 1598—1601.
Kíileiidáo IV. 77K. a. 1). 779.

Hromádko , Jan. — Narozen \\c Hroilio-

>v Týnci ; professnr reí-i a liltM-atnry reské

na nniversil \N'idenské a pH reální akademii.
Rediíiowal: 1. Ftwoliny pkných umní VI.

7.34.

"2. I', k. powolcné M ídcnskó Nowiny VI. 10S9.

Hron, Wojtch. — Narodil se dne 22. Dubna
IšOl w Solopiskách, w kraji Beraunske'ni.

^^ eškerá studia w Tti^ze odhyw, hyl dne 9.

Dubna 1829poswcen na knžshvi, aješt téhož

roku ustanoven za adjunkta pi studiích boho-
sloveckých, -Nve ktereni/.to úade netoliko

dalším se wzdláwáním k hodnosti doktora

w bohoslowí se piiprawowal, a prísnau zkau-

šku z biblického studium a náetí wýcbod-
nícli podslaupil, nýbrž i pres ítwrt le'ta o-

nemocnltího professora pastorálky w povin-
nosti uitelské zastáwal. Pracowaw potom vv

duchowní peíi pastýské ctyry léta co kaplan

II sw. Wojtcha, a rownž tak dlauho co

duchowní spráwce wšeobecné nemocnice a

blázince w Praze, powolán dne 1. Listopadu

1838 od arcibiskupa Aloisia .Josefa za tajem-

níka ordinariálnílio. Pii ptistylelé památce

založení university Pražské poctila jej fakulta

theologická estným doktorátem w bohoslowí.
M' asop. pro Uatol. duch. VI. 27'). d.

Hrubý, Rehoi- z Jelení. — Rodu rylíi^ského

;

úedník krále Wladislawa II. Umel 1514 7.

Bezna. O literaturu íeskau pekládáním z

latiny welmi zaslaužilý.

1. Erazma RolerodntiisUého Chwála bláznowslwí
fpel. z lat.) III. 85.

2. M. T. icerona Laelius aneb o pátelstwí (nrel.

z lat.) III. 109. a.

3. Kusowú hodní podiwcní (Paradoxa Ciceroni.s;

z lat. pel.) 111. 109. b.

4. Herkulesowy práce. (VVýlab niekladeni z lat.)

HI. 111.

5. Knihy WawinceVallyelc. o smyšleném Konstan-
tinowi papeži. III. l.W.

6. Wýtah z žiwotíi papežuw, od Platina III. 162.
7. Františka Pclrarchy poety knihy dwojc o

Ickastwí proti šleslí a neštstí Tz lat.). III.

204. a.

f'. Jana Joviana Pontana knihy o slatcno.sliwálené
(z lat.) III. 204. b.

9. Jana Joviana Ponlai.a patero knih o poslušen-
stwí (z lat.) III. 204. c.

10. T-iiož Poniíina knihy o dobroinnosti (/. lat.)
III. 204. d.

11. Pclrirchy Hozmlúwánie o múdrosli (z lat.) III.
204. e. ^ ^

12. Pelrarchy na knihy epi.Uol bez lidilów ped-
mlnwa. Thoz epištola k llannibalowi. —
Téhož epištoly o bíd a záwisti III. 204. f.

13. Bohuslawa z Lobkowic a z llasišteina list p.
Pclrowi z Roscnberka (z hit.) III. 221.

li. Jafta .\nlonia Canipanského knihy o lom. kterak
má .sprawowiin liíad b^ti (/. lat.) III. 223.

1.1. Joviana Pontana knihy okáli (zlat.) 111.224.
li). Naponieniilie, kteréž jest iiímíI Jii.-tinianowi

císai cle. A;íapeliis elc. (picl.) 111. 22ií.

17. >aponu'niilí k páiuiin m.sl Pra/.^kých (dilein

pnwodni, díliMu /, khis.sjku) lil. 21.').

IS. M. Mácslavva Písecklio : ll;idání o pijímáni
pod obojí spsoban (z lat. pel.) III. 770.

19. Druhé knihy sw. Jana Zlatoústého (z l,il.)

111. 8fil. b.

20. Swalého Uehoc e elc. 111. 870.

2I.-Sw. Hasilia e o záwisti, (z lat.) III. 871.

22. Jana podjahii kostela Bíin.ského knížk^ o

swatých (pel.) 111. 92(í.

Hl*ílbý, z Jelení, Sinniuiid. — Syn pedešlého.

Narozen w Praze 1497; muž mrawu ušlechti-

lých, zjezdilý , Flrasmowi Hoterodamskému

piijemný. JiŽ w 13. roce vku swého jel s

uitelem swým Wácslawem z Písku do Itálie,

kdež studowal w Bononii. W Benálkácli na-

uil se eckému jazyku od Marka Musurus;i,

naež cestowal po ostrowích >v Archípelajiii,

w Sicílii, Sardinii a Korsice , konené wc.

Francauzích a w Kmcích. Pobyw potom
nkolik let w Praze, kdež uil saukromí e-
ckému jazyku, odebral se r. 1524 do Ba-

siley k Erasmowi, kdež na pobídnutí jeho

stále se usadil, zcela se oddaw práem w
literaluí-e ecké a latinské, jimiž nabyl slaw-

ného jména w celé Ewrop. Po 30 létech,

pekládaje Justina Martyra z eckého do latiny,

uprosted slowa jednoho umel 1554, zane-

chaw wdowu s dwma syny , z nichž jeden

do ech se nawrátiw, 4 potomky ml.
Le.xicon syniphonnni IV. 30.

Hruška, Matj. — Fará u sw. Jiljí w Praze,

1561.
Kázaní IV. 1584.

HruskowJo, Samuel. — Narozen w Krupín;

superintendent. Byl Slowákúm , co Némcíim

Gellert. Umel r. 1748.

Kalcchisnins I). íl. Luthera V. 781.

Od nho wydána ilhara Tranowskho r. 17 !5;

w níž jest 88 písní jeho, z nichž 8 puwodních
mezi nejlepší tam náleží V. 86.

Hriixa, Michal. — Knz ádu praemonstrál-

ského; 1G98.
Králowské knžstvvo elc. V. 904.

HdbaciuH, Jan Josef z Kottnowa. — Fará
Dob-išský; 1737.
Itcbiik Jakoba .Maria panna Swatohorská V. 988.

Hubaeius (Ilubá), Milon. — Kanowník

Slrahowský; 1699.

1. Ilwzdika riižencowá V. 1450. a.

2. Jarolíina Ilirnheíiiia Kwílí hory Siónské (z lat.

pel.) V. 14.')0. b.

3. niiráek pobožný V. 1450. c.

riwbácek, Albert; 1758.
Victoria Sctabenského : Zíwot a zázraky sw.

Wincenciusa V. 1360.

Hubálck, Jan. — Narozen w Praze 1741
;
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Jesuita ; uil humaniora
;
potom adininislralor

w sirotím dom Pražském.

1. Základné prawdy luíbožcnstwí katolického VI.

1771.
•2. Obzwlášfní prawdy náboženstwí katolického.

VI. 1779.

3. Dkaz, že katolíci i jiod jedním spfisobem

žiwého léla a krwe páné požiwají VI. 1781.

llubaíka, Ignác Jan. — Kantor Bydžowský;

1730.
1. Ctyry studno hlawních ctností V. 163.

2. Kázaní o sw. Janu Neponi. V. 966.

ftuber, z Riesenbachu Adam. — Narozen w
Mezeíi morawské r. 1546; studowaw ^xe

Wittenberce, kdež se stal doktorem filosofie,

pijat za professora do koUeje Karlowy r.

1567; nastaupil, jak se zdá, ješt potom

cesty do ciziny, kdež se stal doktorem léka-

stwí; byl r. 1578 a 1579 dkanem fakulty

filosofické ; wystaupil z professury asi roku

1580; byl pozdji žiwotním lékaem císae

Rudolfa II. Roku 1611 po obnowení uení

Pražského skrz defensory, nastaupil now
professuru, a sice we fakult lékaské. Roku

1612 o sw. Hawle zwolen za rektora uni-

versity, kterýžto líad wšak pro nemoc ped
probhnutím plletí složil. Umel av 77. roce

wku dne 23. w. 1613.
1. Minucí IV. 773. a.

2. Proguoslika IV. 773. b.

3. Henricha Rancovia Regiment zdrawí (z lat.

pel.) IV. 8«9.

4. Apoteka domácí (z nm. herbáio doktora P. O.

3Iathiola) IV. 890.

nubei'iiiU8, Kašpar; 1539.
Urbana Regia lékastwí duše (pel.) IV. 1799.

Elubka, z Lilienthalu, August; 1684.
.liskry milosti boží IV. 1441.

gfubka; 1785.
To by byl ml Fridl wcdl. Weselohra (picl)

VI. 604.

Iliibiier, J.

Dictionarium latiiio-echicum. V. 59.

Ilubiier, Jan Wácslaw; 1821. 1822.
1. Láska a wdnost swdomí (od Lafontaina)

VI. 818.

2. Nalezení ostrowa Madéry (od Lafontaina) VI.

820. a.

3. Lehkomyslnost klestí cestu k neštstí (picl.)

VI. 820. b.

4. Biblická historie VI. 1875.

Hukal, J. — Radní magistrátní w Klatowech,

pak w Litomicích.
Zpw ke cti etc. Josefa Krtiky ryt. z Jádmi VI.

428.

ílulakowský, Jan. — Narozen w Nmeckém
Brod dne 8. Dubna 1804. W desátém roce

wku swého po smrti swého otce upad w
tžkau osminedlní nemoc, w které mu žiwo-

bytí již odepeno bylo, ohluchl. Nicmén slu-

dowal pece na tamjším gymnasium, od roku

pak 1824 filosofii i práwa w Praze. Po skone-

ných studiích r. 1830, ponwadž mu za

píinau jeho chybného sluchu ku pra.xí w
saudnictwí obtíže inny byly, byl pijat do

služby naped u Museum ku pepisowání

expedicí a starých rukopis s roním služným

80 zl. st., roku pak následujícího též pi
c. k. gubernialnitn archivu králowstwí eského,

pi kterémžto líad teprw po dewíti létech

dokal se platu co accessista, od r. 1846 pak

co kaucelisla. L. 1834 swéeno mu poádá-
ní archivu musejního

,
pi emž pozdji též

k poádání knihowny musejní potebowán byl.

Spoádal též archiv msta áslaw. Nemoha
pak dále bez weliké obtíže oba nadeené
úady zastáwati, podkowal se r. 1843 ze

služby pi Museum, i obdržel pi propuštní

titul i práwo pispíwajícího a spolu sbírajícího

auda spolenosti musejní. Roku 1848 co aud

sboru Swatowácslawského, pod jménem Swor-
nost známého, byl w pondlí po sw. Trojici

spolu s jinými audy téhož sboru od cis. wojska

w nowém musejním dom zajat, a w starém

mus. bytu na Hradanech po dwa dni uwznn.
W asopisech: Casop. Mus. VI. 150. a.

Iluiiihal, František. — Narodil se w Praze

r. 1823;. studowal od r. 1835 na Staro-

mstském gymnasium, od roku 1841 na

filosofii. Oddal se zcela jen filologickým stu-

diím. Roku 1847 pistaupil co praktikant k

zemskému gubernium, a wšak záhy, již r.

1848 zemel.
W asopisech: Kwty VI. 496. k. — Wcla

496. m. 559. h. 588. "h. 91 3-. d.

Huiliiewald, Ignác Paulin.

Minucí Píd. 35.

IIuniiíu<^, Egidius.

Galvinus jndaizans. Piíd. 36.

Ilurbaii, Miloslaw Josef.— Knz církwe ewan-
gelické Augšp. Wyzn., fará Ave Hlubokém.
1. Nitra (od nho redigowauá) VI. 771.

2. Swatoplukowci VI . 903.

3. Cesta Slowáka etc. na Moraw a w Cechách
VI. 1000.

4. Slov. iiárodnje noviny (Redigowal se Stiíreni)

VI. 1094.

5. Unia ili spojení Lnlheran s Kalvíny w Uhrách
VI. 1124. 1871.

6. Slovo o spolkch mírnosti etc. VI. 1219.

7. Rc pri poswécowáuí školy na Košariskách
VI. 2069.

W asopisech: Kwty 496. k. 913.0. — Wcla
496. m.

Hus, Jan. — Narozen w Husinci w Prachen-

ském kraji w r. 1369. Studowal w Praze;

stal se roku 1393 bakaláem, 1396 mistrem

swobodných umní, r. 1394 také bakaláem
theologie. Roku 1398 wystaupil co profes-

sor na universit, slal se o s>v. Hawle 1401
dkanem fakulty filosofické, o sw. Hawle r.

1402 rektorem university, kterýžto auad také
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pozdji roku 1409 (od sw. Hawla až do sw.

Jií 1410) podruhé zasláwal. Roku 1402

naslaupil úad kazatelský w kapli Betlémské.

Snaliy jeho a pátel jeho o oprawy církewní

a iíájení knih ^^'ikIefowých spsobily mu ne-

návist knžstwa, a tudy nejprwé r. 1408

rozepi s arcibiskupem Pražským , od nhož
r. 1410 16. erwence klatba nau uwalena.

Téhož roku 25. Srpna obeslán byl ped saud

papeže do íma , kdež se wšak neposfawil,

požíwaje pímluwy krále ^^'ácsla^va IV. Roku

1412 dne 15. w. wystaupil proti prodeji

odpustkil ohlášených od papeže ; za to wydána

naíi klatba, i interdikt na Prahu, pokud by se tu

zdržowal. Odešed z té píiny na wenek, kdež

pebýwal nejprwé na Kozím hrádku u Austí

nad Lužnicí, potom na zámku Krakowci (1413),

odebral se ku konci r. 1414 na pozwání as

bezpeným prwodem krále Sigmunda ku

koncilii Kostnickému, byl wšak pres loto

ubezpeení zajat, w tuhém wzení držán,

konen co kací upálen dne 6. Cerwence

1415.

1. Knížky proti knzi, kterýž pravvil iprisáhlka:

26 Hus horší než který ábel II. 152.

2. Abeceda III. 1. a.

'^. Úwod k wýkladu wlsíinu na páter III. 1. b.

1. Pojednání (lat.) o eském prawopise III. 1. c.

."). IVéktcré nábožné písn III 36.

(i. List odwolání elc. od papeže na ncjwyššího

sudího lil. 135. b.

7. Listy rozliné III. 135. r. 609. c. 873. d.

8. Dewatero zlatých wcí neb kusuw III. 608. a.

9. O seslí bludech III. 608. b.

10. Prowázek típramenný III. 608. c.

11. Uení o wecii pán III. 608. d.

12. O manželstwí III. 60«. e.

13. Zrcadlo lowka híšného wélší III. 608 f.

1 í. Zrcadlo lowka híšného menší III. 608. g.

1.'). O swatokiipeclwí III. 608. h.

16. O wíc IlI. 608. i.

17. O panenslwí III. 608. k.

18. Tiaklát o poznání a niílowpní l)oha III. 608. 1.

19. O církwí lakow, jakow latinské III. 608. m.

20. Knihy o modlitb III. 608. n.

21. O sedmi smrtelných híších III. 608. o.

22. Pro pijímáme pod dwojím spusobem cle.

III. 608. p.

23. O odúmrtí III. 608. q.

21. Wýklad wélší na pátee III. 812. a.

2."). Wýklad menší na pátee III. 812. b.

26. Wýklad na písniky, jenž slowú Salomúnowy
ní. 812. c.

27. Po.stilla m. 835.
2H. Kázaní o ilu božím III. 841. a.

20. Kázaní o umuení pán III. 841. b.

30. Kázaní o wy.swliení wíry. o pánu bohu a sw.
Troici III. 841. c.

31. Kázaní dwoje o Antikristu a šelm III. 841. d.

.32. Dcerka III. 873. a.

33. O prawé powinnobti lowka III. 873. b.

34. O zkáze pocházející z uslanowení lidských
IH. 873. c.

35. O prawém potupeni lohoto swla III. 873. e.

36. 3 písn w kancionálu III. 48.

37. Páte dobrých lidí. Píd. 38. a.

38. Páte zlých lidí. Píd. 38. b.

Hussonius, Wácslaw Pacowský; 1598.
Zpráwa o weei pán IV. 1353.

Z Hwozdy Jan, wiz Marek.
Ilyaciiilhus a S. Philippo Ncrio. — Schol.

piar. 1722.
Blahoslawcnstwí oí lidských elc. V. 931.

Hýbl, Jan. — Narozen 3. Záí 1786 w eské
Tebowé. Studowaw filosofii, oddal se litera-

tue eské. Umel 14. Kwtna 1834.
1. Abellino (z nm.) VI. 636—1.
2. Srnec (od Kolzebne, z nm.) VI. 636—2. 671.

3. eský lidomil (od Frant. Pabsta z nm.) VI.

7.33.

4. Rozmanitosti (od nho rediffowány) VI. 736.

5. Hylloí (od nho redigowán) VI. 737.

6. Jindy a \vní (redif^owal) VI. 748.

7. Mladší Speeihofen (pel.) VI. 814. a.

8. Ncšfastná Zuzanka VI. 814. b.

9. Rozliní píbhowé VI. 814. c.

10. Pouné a kralochwilné historie VI. 814. d.

1 1. Obwescleníko (Spolen s Kubelkau) VI.814. e.

12. Kronika nejnowjší elc. národu eského (od
Pabsta) VI. 963.

13. Žíwot Mahomeluw VI. 1051.

14. Nowiny Pošlowské (redigowal) VI. 1088.

15. Historie eského diwadla VI. 1129.

16. Dwa zkušení wýborní prostedkowé etc. k za-

chowání zdrawí a žiwota (z Hufelanda a Frank-
lina) VI. 1197.

17. Holubika (od Šmída, i nm.) VI. 1333. c. 1335. b.

18. Dwé st látek kti pedpisiim (z nm.) VI. 1333 f.

19. Ztracený syn (pelož, z nm.) VI. 1334. a.

20. Beránek (pel.) VI. 1335. a.

21. >Vílzstwí a odmna clnoslí (pel.) VI. 1335. c.

22. Kwl chmelowý (od Šmída) VI. 1335. d.

23. IVowý tolerancí posel (kalendá) VI. 1423.

24. Popsání a wyobrazení elc. zwíal VI. 1461.

25. Elsnera owácký katechismus (pel.) VI. 1525.

26. Katolické uení o swálosti bimowání (od Wei-
ningra) VI. 1821.

27. .liljího Chiádka otázka: Co máme o zpowdi
katolíku držeti? (pel.) VI. 1824.

28. Františka Slapfa kniha ku kalechísmusu (pel.)

VI. 1838.

29. Wýklad na nedlní epištoly (odPaízka; pel.)

VI. 1898. b.

30. .ležíš spasitel swla, anebo Ewangelia etc. (Dle

Hanla) VI. 1914.

31. Frant. Slapfa Obšírní rozwrhowé kazatclšií (z

nm.) VI. 1943. a.

32. Téhož Píprawy ku kázáním (pel.) VI. 1943. b,

33. Runí kniha ku kalechísmusu VI. 1943. c.

34. Rihoe Kohiera Pouení pro pastýe duchowní
u postele nemocných elc. (z nm.) VI. 2130. a.

.35. Pouení pro paslýc duchowní wc zpowdníci
fdlc Branda z nm.) VI. 2130. b.

.36. Federsena žiwot pána Ježíše pro dítky (pel.)

VI. 2164. a.

37. Dwa drazí oslalkowé našeho nejsw. wykupi-

tele etc. (pel.) VI. 2164. b.

38. Buh autoišt mé a pomoc má (pel.) VI.

2343.

39. Paízka katolické modlitby (z nm.) VL 2375,

40. Cesta kížowá VI. 2383.

41. llaubera Kesfanská kat. modlitební kniha VI.

2387.

42. Bih jest otec náš (z nm. od Branda) VI. 2405.
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43. Nattra katolické modlitby VI. 2408,

W asopisech: Rozmanitosti VI. 600. a. 1Q8.
b. 1076. a.

de Hýbla, Theodor; 1744.
Ernesta Salamauna Cypriani naueni o píiwodu

a zr&stu papcžstwa V. 393.

Hyna, Karel Ferdinand. — Narozen 2. Srpna

1802 we Lhot Kácowé , býwalé twrli

Bímowske', kraje Kaurimského. Odbyw gymna-

sium w Benešow a studia filosofická a theo-

logická w Praze stal se roku 1828 koope-

ratorem ad dies vitae we Zben, na panstwí

Kiwoklátském , roku pak 1832 po smrti

faráow prozatímním spráwcem osady Zbe-

censke'. Po ukonené práci té poslán téhož

roku do Nížboru, a odtud do Nezabudic opt
jen na neuritý as. Odtud konen pišel

nazpt do Nížboru, staw se druhým zámeckým
kaplanem a kooperatorem , na konec pak

roku 1835 zámeckým kaplanem prwním a

spráwcem Nížborské církewní obce.

1. Dušeslowí zkušebné. VI, 1165.

2. Uwedení k poítání VI. 1397.

3. Malý katechismus VI. 1858. a.

4. Katechismus pro obecný lid VI. 1858. b.

Hynek, Gottfrid; 1695.
Nowý Cherubín V. 1305.

Hynrk; 1840.

iWe Wele VI. 913. d.

Chalaupecký, Wácslaw. — Narozen w Pod-
bradech dne 4. íjna 1786, kdež až do r.

1800 školu nawštwowal. Ku konci téhož

roku do gymnasium na Nowém mst w Praze

co žák wslaupil. W roce 1805 na wysokých
školách Pražskýci; libomudrctwi a w roce

1808 práwnictwí se oddal. Od roku 1811
we wýkonném práwnictwí se cwiiw, byl w
roce 1815 co aktuar u trestního práwa
ustanowen w Hradci Králowé, w kterémž

mst až do roku 1834 žil, zastáwaje w
roce 1818 úad rádenský w Tebechowicích,

pak úad práwní na okolních panstwích a

statcích, totiž w Lipanech, Štžerách, Pím,
Nedlištích, Dobenicích a Sádow. W roce

1834 pesthowaw se do Prahy, na statcích

Brnkách, tnicích , ánowicích a Klecanech

práwní úad až do r. 1850 zastáwal. Oblíbil sob
studia miuwozpytná a zárowen hospodáská.
Píspwek k Sebrání básní a zpwu od Piich-

mayera VI. 278.

Challípka, Samuel. — Církwe Kebinské fará

1657.
Zpráwa o otázce etr. (o pi^ipuštoní k s\vátos(i

oltáníj VI. 726.

Chalaupka, Jan (Adam?) — Narozen 28.

íjna ji 791 w horní Miin u Báské Bystice;

professor rhetoriky w Kežmarku, 1818;
pak kazatel cirkwe ewaag. Bezanské 1824.

Spisowal w jazyku latinském, madarském,

nmeckém i slowenském.
1. ei, písn a básn (k slawnorti raílostiwého

léta; píspwek) VI. 327.

2. Kocaurkow VI. 597. i. 668.

3. Historické pamti církwe Bezaniké VI. 1120.

4. Hodnowrné wypsání zem chantnejeké VI.

1912.

5. Kázn nedlní a swátení VI. 1977.

6. ei, modlitby a básn (k slawnosti milosti-

wého léta
;
píspwek) Vl. 2065.

W asopisech: Kwty VI. 559. z. — Hronka
597. i. 1036. g.

Chanowský , Albert. — Šlechtic; narozen

w Swiraticích 1581; Jesuita, missionár po

22 let; pedstawený w konviktu w Praze

a Krumlow. Zwonekem dti swoláwal , a

katechismu uíwal. Umel 1645.

1. Zpráwa kesfanská etc. V. 1112.

2. Wawince Suria Vitae Sanctorum (pel.) V,

1249.

Charwát, Jan Josef. — Hospodáský úedník;

1823, 1824.
1. Kleona VI. 821, a.

2. Píhody pana Žamputáe (z nm. Miinchhau-

sena) Vl. 821. b.

3. Blahoslaw VI. 821. c.

Cbarwát, Theodorik. — Kanowník hory Slon,

ádu praemonstrátského , swobodného umní
mistr, sw. písma bakalá; katechata w Milewsku.

1782.e o starosti a péi rodi VI. 1986.

Chelický , Petr. — Starší bratr eský,

emesla swého šwec, a protož od nepátel

Kopyta nazwaný; w dosplých létech již za

asu husitské wálky.

1. Sí wíry prawé 111. 648. a.

2. e na zjewení sw. Jana 111. 648. b.

3. O rotách eských III. 648. c.

4. Odpow na spis nojnienowaného 111. 648. d.

5. Spasitelní wýkladowé na tenie III. 830.

6. Postilla . Kniha wýkladuw spasitelných 111.837.

7. e na 13. kapit. zjewení lil. 851. a.

8. Wýklad na tení sw. Jana 1. kap. III. 851. b.

Cherney, (erný) Jan. — Slowák; 1778.

.lana Rafaela Steidele Zpráwa o kunštu babském
(z nm.) VI. 1628.

Chládek, (jinak Etesius) Matj Sušický. —
Duchowní spráwce w Kreslicích: 1G14.

Kázaní pohební nad synákem libora Wilanow-
ského IV. 1708.

Chládek, Jiljí. — Narozen 1 743 ; ádu prae-

monstrátského na Strahowe; doktor sw. písma,

professor pastorálního bohoslowí ; rektor

university Pražské; 1793. Umel 1806, 29.

Ledna.

1. iXauení kratiké, kterak by se mlo dobe po
esku nihiwili a psáti YI. 72.

2. Ti kalechizací kostelní na modlitbu pán VI.

1000.

3. roátkowé opatrnosti pastýské VL 2101.

Z Chlunian, Matauš; 1501.
Zízení privilegií koruny králowstwí eského III.

473.

39
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Chlinuecký, Mariin; 1602.
Poboiné a kiesfaiiské pí-eiiiyi.lo\NHiii M. I^6b.

Chmel. Jan. — Narozen w iNeloIiciili 1740;
Jesuita; professor hiimiuiilní , pak (1797)
fará w Sázaw.
1. Kaloliká odpowcf na be/pníwn- naíkáni elo.

VI. 176Ó. (1.

2. Dekret snmu Ko.stnickélio o piijiniáiii pod
jedinni sp&sobeni VI. 17()5. e.

3. Poslilla kesfnniikélio kalol. wvuowání (píel.)

VI. 1S97.

4. Ohlášení swálkú a slawno.slí na clý rok, [(/.

o!»yfjii)( li pi iiicli cerenionií VI. •*1(>2. a.

5. (íilberla Baina patii-liliodná piawidla. rclio pii

lžce neiiionijcli elo. .šetiti VI. '>\{y2. h.

Chniela, Josef. — Narodil se w morawske
Ti-ebiii 18. Února 1793; prolessor latinského

a eckéiio ja/.jka w Jiiín od 21. Lislop,

1818, potom grammalikalni prolessor na gym-
nasium Kráiowéhradecke'm , konene w Praxe

na Stare'ra mésté, Lmel 28. Února 1847.

1. I.aleini.-;eli-Ii<iluni.s(li-deii(S(he.-í \N tirtcihiM h \\.

162. a.

2. Seznam slow a prupowdí e.«^kVh k U-\n\\}

slowníku VI. t6'i. h. t-.

.3. Bajky pro dílky VI. 57<).

4. Hrabe CeíiowskS (z nm. od holzrbuf) VI.

645. i.

5. Zmatek nad zmalek (z ii«iii. od téhož' VI.

645. a.

6. Johanna z Monllokunii (z ném. od léhož) VI.

645. b.

7. Píásledkowé newérnosli (z néni. od léhož) VI.

645. c.

. Knížata mezí pa.Nlýíi (z ném. od tlesncra) VI.

645. d.

9. Zawržený s>n (z ném. od téhož) VI. 645. t.

10. Diwochowé (z ném. od Rambarha) Vl.645.|r.
11. Almanach VI. 765.

12. Jarwod Zlatohwézd (z ném. od Van derVelde)
VI. 834. a.

13. C. Aurelia Victora déjiny ímské ("/, lal.) VI.

926. a.

'

f 14. Lucia Julia Flora Obraz déj imsk>'ch (z lal.)

VI. 926. b.

1.5. Jan Ktitel VI. 1HI8.

16. Biblické píbhy VI. 1881.

W asopisech: Casop. mus. VI. «. |. 1,50. u.

- Kwély 496. k. — Rozmanilosli 588. b. 599.
b. — Casop. mus. 588. g. — Krok 1076. f.

1554. a.

Chinelenský , Josef Kalasanc Kajetán. —
Narozen 7. Srp. 1800 w Baworow w Pra-

chensku. Dr. práw, míslosudí dworský a lííednik

králowé (1835). Jeden i nejlep.ších básníku
reských. Umel na sauchotiny 2. Ledna 1839.
1. Aloysia Klára píse ke mši swalé (/, ném.

pel.) VI. 248.
2. Bá«né VI. 300. a.

.3. K) ka (Redipowal) VI. .300. b.

4. Píspwck ke Hlasíím VVlastcncu r. Ih32.
VI. 313. 469.

•'' ^^^'*p^vck ke Hlasm Wlaslcncí. r. 1835.

;. Ku piíchodit .1. C. M. rAUlisika I. ctc. {pí-
spéwek) VI. 477.

S. Osmero zpwu VI. 506.

•9. Wénec (Re d i ;r<> wal) VI. .521.

10. .loscf a bratí jeho (pel.) VI. 6.59. a.

11. Kauzolná llctna (pel.) VI. 659. b.

12. Drálenik VI. 659. c.

13. Sníh (z francauzsk.) VI. 659. d.

14. Oldich a Bitžena VI. 659. e.

15. Libušin síialik VI. 059. í.

16. Pomsta (piel.) VI. 659. «;.

17. Léka oéní (z franc.) VÍ. 6.59. h.

18. Díwka z aro\vn>'ch hájii (z ném. od Uai-

miiuda) VI. 659. I,

19. Hrad laupcžnický w Sardinii (\> iel.) VI. 659. 2.

20. Krakonoš (pcí.) VI, 659. .3.

21. Nemá z P(.rli(i (pel.) VI. 659. 4.

22. Princ a had. od Krusta (pel.) VI. 659. 5.

>V asopisech: Casop. p. katol. duch. VI. 275.

,1. _ C;,sop. mus. 496. h. 559. d. 717. 1176.

a. 1686. a. Kwély 196. k. —,VVlastimil 496.

I. - >Véela 496. m."7l7. — echoslaw 559.

<-. 570. a. - Deuuice 599. i. — Paulník 599. n.

Chilielowec, Jan. — Fará w Hoštce, 1588.

Píseíi za su. plod p. Poleksiny z Kosenberka
IV. 98.

Chobotiile§ ,
(Chobot) Jiík Mšenský. —

Za alumna akademie Karlowy pijat r. 1604,

bakaláem Híinéii 1605; byl spráwccm školy

u sw. Wojlécba w Podskalí w Praze 1606

—

1607: laráem >v Charwatcích 1617.

Slo padesát zalmvv IV. 1990.

Chocholaušk, Prokop (Sedlecký). — Roku
1850 redaktor^ Weerního Listu.

1. Templái w (Jcchácii VI. 898. a.

2. ernohorci VI. 898. b.

3 Trawi VI. 898. c.

1. Ilia VI. 898. d.

5. Drak Kotjajský VI. 898. c.

li. .liiua VL 898. f.

7. Palceík VI. 898. ir.

8. Kocaurkow VI. 898. h.

9. Hajduci VI. 1074.

W asopisech: Kwly VI. 913. c. 1220. d. -

AViaslimil 913. c. 1008. p.

Chocholka, Jan Anton Kunžacký. — Fará

ílladjowský; 1740.

Wyznání srowuání apoštolského V. 788.

Z Chotsowa, Krist. Joachim: 1703.

Tilulární kalendá V. 541.

Chrabafh. Fr 1798.
Kázaní o cené kc^f. sprawcdlnosli VI. 2013.

Chrastina, Jan. — Slowák ; narozen w
Paiicliowé 1729 ; latinský a slowenský

wersowec . uitel gymnasialni w Prešpurce a

korrektor w knihárn Landerera od r. 1758.
1. Rozprávky VI. 220.

2. Kalendá VI. 546.

Chenorský. Jiík. — eský bratr.

Píse \v kancionále III. 48.

Chrepický , Zdenk Jií z Modliškowic —
Písma sw. bakalá; 1729.

Clnosli a swatosti prwomuedlníka sw. Stepána

V. 949.

Chrudimský, Jan; 1576.

Kázaní pí prowázcní tl lidských elc. IV. 1672.
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Chwalowský , Jan. — Mlyná w Oslo-

wanech -,
1844.

We Wele YI. 496. iii.

Chwalowský, Edmund. — Dewní obchodník

;

umel 1823.
Kantát aneb chvvalozpvv pi swcení kaple Ma-

riánské nad Mískem VI. 406.

Chylík, K. C. Josef; 1786.
1. Pražské zimní le/ení (pel.) VI. 603.

2. Aloysia Mrce Sy.stematický spsob, protestanty

o prawdé katol. náboženstwí peswédnjící
(z nm. pel.) VI. 1785.

3. Nauení pro ženicha a ncwstu VI. 2115.

Chyšecký, Anton; 1732.
Pátelský winš k druhému weilowání etc. V. 194.

lllíciilUS, Petr. — Doktor obojího práwa,

kanowník Olomucký, IV. 1.574.

Knížka o jednot wíry IV. 1290.

Institoris, Jindich; 1501.
Traktát proti Pikartm III. 730.

lustitoris, Michal Mošowský. — Narozen w
Bystici, Turcanské stolice, ze zemanských

rodi 1733. Knz Prešpurský. Odkázal 3000
zl. na knihownu pi gymnasium Prešpurske'm

a 100 zl. na professuru eskau ; horliwý

milowník ceskosIoAvenské literatury. Umel
1803.
1. Písn w kancionálu Cithara sanctorum V. H6.

2. Passional eský V. 1367.
3. Nawržení o prawdiwém wšech wcí s Kristem

sjednoceni V. 1407.

4. (Pedmluwa k Pípraw smrti, od Ambro/.iusa)
V. 1497.

.5. Nábožné písn VI. J9l.

H. Pedmluwa k Rozmlauwáni uíilcle (ndPa\>la
Michálka) VI. 1188.

7. Poádek s. pašic VI. 1723.
8. Listowní odpowd cle. rechm a Morawaniim

o lámání chleba pi neei pán VI. 1764.
9. Potebné ponaprawení omylného spisu rdor-

mirtského smyslu bratí cskvrh ctc. VI. 1784.

10. Arndt .loh. házaní (picl.) \Í. 1982.
11. Strom bez koene a epice bez hlawy VI. 2002.
12. Modlitby pro wojáka VI. 2.302.

Iwano^ic, Jan. — Slowák; viccarchidiakon

Liptowský a fará Swatomikuláíiský w Uhích;

1J49
Gest a chwála , kleran blahosl. .losefowi Kalasau-

.skému elc. V. 10 10.

Jablonský, wiz Tupý.
Jabulka, František. — Narozen 30. Bezna

1793 w Píbrami; uinn knzem 31. Bezna
1817; kaplan w Píbrami; potom lokalista w
Konojedech w Kauimsku.
Kížowá cesta VI. 2430. 2453.
W asopisech: Cechoslaw VI. 1140. h. —
Pítel mládeže 1260. 1402. r.

Jaeckel, Martin; 1739.
Ti lánkowy prawidla. Píd. 44.

Jafet, Jan. — Spráwce jednoly bratrské,

1605—1607.
1. Hlas strážného I. j. historie bralr.ská IV. 561, a.

2. O pw&du jednoty etc. IV. .561. b.

3. Me Goliášíiw t. j. o po.'^lanpnosti biskupu •

knží w jednot bratrské IV. 561. c
4. O stupních pátelstwí IV. 920.

Jahn, Flngelbert; 1813.
1. Nowá pobožnost .školní VI. 500.

2. Žiwot swatých jmen a wlasti patronft VI. 2174,

Jahnel , Josef. — Narozen 25. Cerwence
1807 we Slaném. Knzem Stal se 25. wc.
1832; kaplan w Nowém Strašecí, pak w
Nížboru,

We Wele VI. 913. d. 1067. n.

Jahodka , Matj Chrudimský. — Dkan w
Nowém Kolín; 1590.
Sepsání o nowém zemtesení IV, 813.

Jahodka, Jan z Turowa; 1576.
Sw. Augustina historia etc. o zkáze Jeruzaléma

(z lat. pel.) IV. 1766.

Jachini, F. Wlastimil. — Wychowatel a barona

z Mundi na Moraw ; nyní we Lwow úedník.
Dobrý Miloslaw a zlý Jelich (z nm. od Šmida)

VI. 1346.

W asopisech: Krok VI. 600. i. — Kwty
913. c. — Wela 1008. f. ~ asop. mus. 1067. i.

Jakaubk, (Jacobellus) ze Stíbra. — Narozen

r. 1373; stal se bakaláem swobodného umní
r. 1 397 ; byl též bakaláem theologie ; pednášel
na universit (asi od r. 1400— 1406); horliwý

kazatel proli neádm w církwi, zastawalel

knih VViklefowých w rozepi Husa s arci-

biskupem. Po odjetí Husa do Kostnice stal

se puwodem pijímání swátosti pod obojí

spusobau (1414). Na synod z knžstwa
í^lrany pod obojí r. 1421 zwolen byl za

jednoho 7,e ctyr spráwcu duchowcnslwa, jsa

zároweu kazatelem kaple Betlémské. Umel
w posledním tomto úad r. 1429, 10.

Srpna.

1. Píse n tele a krwi pán III. 38.

2. Kpišloly nedlní s wýklady III. 836.
3. Kázaní o poctiwosti etc. kterau má lowk

uiniti ilu a bohu III. 849.
4. Kázaní a rozmlauwání wrné duic s pánem

Kristem lil. 8.50.

Jakaubek, Petr. — Lokalisfa w Sanech: umel
1827. (?)
1. Uei pastýské VI. 194«.

2. e dnchowní o odpn.Mcích Vf. 2013.
3. e pi pohbu elc. pastýe osadv Ciuoue.^ké

VI. 2089.

Jakeš, Wít. — Narozen w Perow, fará w
Kralowicich, Tupadlech, u sw. llaMla w Praze;

r. 1621 s ewangeliokými karaleli z Cech
se wysthowal.
1. Knížka o powli zem eské IV. Síl9.

2. Díiwod -šest o nenibn\ nátkách IV. 1389. a.

3. Obrana kalichu IV. 1389. b.

4. Spis o sw. manželském stawu IV. 1389. c.

5. Tractalus de apostasia IV. 1389. d.

6. Decalogus IV. 1.^24. a.

7. Wvswllení na sedm slow Kristow<ch IV.

1524. b.

8. Wýklad na žalm 122. IV. 1.524. c.

9. Dw kázaní z iciích krá!owsk\'ch IV. 16.30 a.
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10. Kázaní troje o wojn IV. 1630. b.

11. O zatlržowání a wyléwáni dešt IV. 1630. c.

12. Kázaní troje w as nastáwajícího zlého IV.

1630. d.

13. Enroenia perpctua IV. 1630. e.

11. Zrcadlo rodiny bezbožné IV. 1630. f. 1891. b.

1j. Kázaní pi prwolinách IV. 1630. g.

16. Kázaní pohební nad p. Albrechtem Smiickým
IV. 1696.

17. Cesta otcw IV. 1891. a.

18. Trivium, spis o tech cestách IV. 1891. c.

JakS, Josef. — Fará w Jirnách: 1817.
Kázaní pi visitací w Celikowé VI. 2031.

Jakobei , Pawel ( Jacobaeus ). — Slowák;

narozen w Pítrži 1695 ; kazatel církwe

Slodranske' : umel 1752.
1. Orlho£rrafia Bohenio-slavica (zdali od nho?)

V. 20.

2. Znamenité ei písma sw. k wyswtlení kate-

chismu D. M. Lutera V. 768.
3' asné a nenadálé swta opauštní etc. Ondeje

Stnpawského V. 1091,

4. >Velmi dležité píiny proti hodowáni a opil-

stwí etc. V. 1481. a.

5. Zahrádka duší nemocných V. 1481. b.

6. Duchowní domácí hodiny (z nm.) V. 1623. a.

7. Modlitebný poklad V, ltJ23. b.

Od nho jest 11 písní, wlším dílem puwod-
íiích, we funebralu Prešpurském od r. 1783.

Jakobacus, >viz Daícký.
Jakobaeus , Jií Kamýcký. — Kazatel w

Drážanech.
Biblí malá. Píd. 43.

Jakobi, Eliáš, Chrudimský. — Fará w Bsn;
1610.
Modlitby kesfanské IV. 1977.

Jakobi, Leopold. — Knz ádu sw. Augu-
stina; 1789.
Žiwot a uení p. Ježíše Krista (z nm.) VI. 2159.

Jakobídes, Jakub, Stríbrský. — Fará u sw.

Mariina 1620.
Budi otce elcdního IV. 1864.

Jakobides ,
Jan Bencsowský. — Duchowní

spráwce w staré Oerwené Kecici; 1618.
Kázaní pi pohbu Anny Košetické IV. 1682.

Jakub. — Léka.
Epištola (asto od knzi na kázaní slýchajíce

etc.) III. 672.

Jakub. — Knz; 1602.
Modlitby o umuení IV. 1970.

Jakubouí, Pawel. — Kazatel w Uhích.
Hlí. písn a básn etc. k swcení milostiwého léta

(Píspwek) VI. 327. 2065.

Jan. — Mistr; léka 1494— 1525. (Zdali

jedna osoba?)
1. Knížky lékaské IIL 279.
2. Psaní o tom, že není potebí optowati ktu

elr. m. 712.

Jan, TMnský. —- Knz; žil w XV. století.
Abhymie IV. 846.

Janalík, Vincenc. — Narozen w Rimnicích
r. 1 804 : lokalista we Skripow w Opawsku.
Která cirkcw jest cirkcw Kristowa ? VI. 1868.

Janda , Matj, Cechlický. — Fará u sw.

Klimenla nad Tnmi wNowém mst Pražském;
1617— 1626.
1. Victoria ecclesiae triumphantis IV. 1539.
2. Kázaní o narození syna božího IV. 1641.
3. Poslední rozžehnání Samuele Marlinia z Dra-

žowa V. 199. 1070.

4. Cupressus rejfia t. památka nesmrtelná Gustava
Adolfa V. 1062.

5. Angelus pestilenlialis. Posel boží o moru V.

1379.

Janda, Jan. — Uitel w Libochowicích;
W Rozmanitostech VI. 275. a. — W Cechoslawu

VI. 739.

Janda, Jan. — Kaplan w Jiních; 1780.
1. Krátké ei aneb wýklad na pjíté pikázaní VI.

1892. 1922.

2. Krátké ei aneb wýklad na lánky wíry VI.

1893.

We Wele VI. 1220. c.

Jandowá, Sofíe.

Pispla k Cechoslawu VI. 739., téŽ k Dobrosla-
wu VI. 740. a.

Jaildyt, Wácslaw. — Jesuita: 1704.
Grammatica linguae bohemicae V. 25.

Janys , Josef Anton. — Fará Hosliwarský

(1790); dkan w Hnwewsi ; umel 15.

Listopadu 1821.
1. Wýtah z nowo-zkušeného welae VI, 1508.
2. Auinliwé .sprawowání wel VI. 1511.

3. Nowá welní kniha Vl. 1513.

4. Pouení o setí, hlední etc. lnu VI. 1552.

Janošek, Slawomil.

Pispl k Prwotinám pkných umní VI. 734.

Z JaiiOTia, Matj. -- Syn rytíe Wácslawa z

Janowa ; žák Miliw ; studowal po jeho smrti

({• 1374) 6 let w Paíži, kdež se stal mistrem,

proež nazýwán Magister Parisiensis. Zdržel

se též w ím a w^ Normberce ; r. 1381

stal se kanowníkem Pražským. Horlením o

naprawení stawu církwe spsobil sob stíhání

od cirkewního saudu
,
ped nímž r. 1389

musil uiniti odwolání nkterých sad swých.

Umel r. 1394, 30. Listopadu w nejlepším

mužském wku.
O ohawnosti II. 83.

JaiioTii; 1838.
ei, písn etc. k slawnosti milostiwého léta (Pí-
spwek) VI. 327.

Janowský, Josef Ignác. — Knz; 1707.
Apotheosis S. Benedicli V. 906.

Jaiiura, Wácslaw; 1839.
\Ve AVele VI. 496. m.

Jai-oš, J. K. 1812.
Rada bratrská (o okowání dtí) VI. 1613.

Jarožír; 1846.
AVe Kwtech VI. 496. k.

Z JaAVoioe, Tomáš (snad Jan?) — Mistr

na universit (?)

Psalmowé a písn Dawida krále IV. 52.

Jawornický, Jan. — Narozen 24. Cerwna

1785 we Wysokém Mýt; katecheta, pak

editel hlawní školy w Nowých Dwoích;
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fará Církwický; estný dkan; notá biskup-

ský. Umel 20. erwence 1847.
1. Kratochwilné pouení (o eském a nmeckém

slabikowání) VI. 16.

2. Nmecká dobropísemnost VI. 47.

3. Nmecký mluwník VI. 111.

4. Cwiení wmluwení jazykem nmeckým (dílo
Rautenkrancowo rozmnožil) VI. 129.

5. Nowý klí k náležitému wyslowení nminy
VI. 137.

6. Pobožnost kostelní pro mládež školní VI. 243.

7. Písn pro mládež šliolní VI. 288.

8. eská bibliotheka VI. 756.

9. Zrcadlo zlaté pro mládež škole odrostlou VI.

1196. a.

10. Duchowé a strašidla VI. 1196. b.

11. Podobenstwí aneb rostlinky zem swaté VI.

1196. c.

12. Lucian syn Fortunat&w a obec Skalenská VI.

1196. d.

13. Krásné powídky (podlé Jaisa pel.) VI. 1303. a.

14. Paní Miloslawovvá (podlé Glace pel.) VI.

1303. b.

15. W^yswtlená píslowí eská VI. 1303. c.

16. Zlaté zrcadlo VI. 1303. d.

17. Zdwoilý žák VI. 1303. e.

18. Kam ten chlapec to piwedl VI. 1303. f.

19. Katechismus o cholee VI. 1620.

20. Dokonalý Jednatel aneb Zemský advokát (roz-

množil) VI. 1695.

21. Bezpený wdce katechet VI. 1833.

22. Desatero božích pikázaní VI. 1911.

23. Hora Kalwaria VI. 2331. a.

24. Hora Sión VI. 2331. b.

25. Matauše Reilra kalol. modlitby (pel.) VI.

2331. c.

26. Maria matka boží (dle Renata iMiinstera) VI.

2370.

W asopisech: Pítel mládeže VI. 588. d. 1008.

c. 1704. d. — Kwty 913. c.

Jaworowský, Tomá.
Kázaní Píd. 45,

Jaworský, Bartolomj; 1617.
Sceptrum IV. 1540.

Jawíirek, Josef. — Knz; 1796-1819.
1. Píbhowé Telemacha (pel.) VI. 789.

2. Postilla VI. 1908.

Jediná, František. — Narozen dne 2. Prosince

1779 w Mimoni, w Boleslawsku, wychowán
w Praze a po skonených studiích dne 28.

Srpna 1802 w Chrasti na knžstwí posw-
cen. Do roku 1803 msíce Záí psobil co

pstaun mladých hrabat ze Špork a co ad-
ministrátor fary Blské nedaleko Nmecke'ho
Brodu, pak co kapUm pi fae Swato-Hawel-
ské w Praze, kdežto netoliko oblíbeným e-
níkem se stal, nýbrž i trojíin písným zkau-

škám z bohoslowí k dosažení doktorátu do-
stál. W roce 1805 za kaplana w Swatém-
poli blíž Dobíše ustanowen , faráem tamtéž

r. 1807, brzy na to arcibiskupským notáem
písežným

,
pak dkanem estným uinn,

kdežto od r. 1823 c. k. školní dozorslwí a

od r. 1826 arcibiskupský úad vikariátní w
okresu Píbramském horliw zastáwal. W roce

1825 estným kanowníkem kapitoly Staro-

Boleslawské uinn, koncem pak msíce Kwt-
na 1834 na Swatau Horu jakožto infulowaný

probošt powýšen byl, kdežto umel dne 26.

Bezna 1847.

1. Kázaní postní o wlažnosti u wíe VI. 1940. a.

2038.

2. Škola Kristowa VI. 1940. b.

3. Pewrácenost kesfanií mnohých VI. 1940. c.

Jedlika , Augustin. — Narozen w mstysi
Kasejowicích w Prachénsku, na panstwi Lná-
ske'm dne 23. Cerwna 1795. W 10. roce

dán do Rakaus do wesnice Unternalb, hodinu

od Rete, kdež se nmin wyuil
,

pak od
tehdejšího kaplana P. Tomáše Rubring-ra w Ka-
sejowicích do latinských škol piprawen, kte-

réž na Píseckém gymnasium odbyl. W roce

1811— 1812 slyšel logiku w Plzni, pak dw
léta w Praze fysiku a metafysiku, na to tamže
theologii, a byl w Praze 15. Srpna 1819
pro Budjowickau dioecezí wyswcen. Dán
za kaplana osobního do Lauína w Klafow-
sku, kdež až do roku 1827 setrwal, na to

1. Kwetna 1827 pesazen do swého rodišt
za kaplana, odkudž dne 6. íjna 1831 na

faru Záboskau na patronátu tom samém Lná-
ském dosazen.

Meislaw a Blanka Ví. 639.

Jelecký, Jan. — eský bratr.

Písn w kancionálu III. 48.

Jelen, Alois Jan. — Kancellista pi auetni-
ctwí c. k. gubernialního archivu; r. 1848
poslanec ústawodárného íšského snmu od
okresu Benešowského ; od r. 1849 archivá
íšského snmu we Wídni.
1. Modlitba osadník Swatodušských VI, 259.
2. Národní hvmny ku korunowání Ferdinanda I.

VI. 524.

We Wele VI, 496. m. — W echoslavvu 739.

Z Jelení, wh Hrubý.

Jelenius, Mikuláš; 1626.
Pemyšlowání dwoje o na nebe wstaupení Kri.sla

^
etc. V. 1376.

Jelínek, Bern. Tomáš. — Mistr; poeta lau-

reatus; fará w Daéicích ; 1673— 1680.
1. Florimunda remunda historia elc. o kacírslwí
V. 388.

2. Poet nejdokonalejší a nejsw. Trojice etc. V. 890.

Jelínek, František. — Narozen roku 1783
dne 10. Dubna w Hrochow Týnci. Elemen-
tárního Mzdlání nabyl >ve dwau tídách wen-
kowské školy Toynecké, naež dán byl na
emeslo eznické, jemuž se u krewních pátel
w Litomyšli wynil. Roku 1805 stal se mi-
strem, r. 1837 nezkaušeným mstským rad-
ním tamže. tení djepisu eského wždy mí-
vvaje we zwláštním zalíbení, aby i knihy a

staré listiny w latin sepsané ísli mohl, pri-

vátní toliko pilností swau i latin se ponkud
nauil. Prohledal knihowny a archivy,- nejen
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I.iloinyšlské alebrž i jiiiomstské , a sehraw

mnoho duležilých starýclí listin, w chronologi-

ckém poádku seslawené w opisu u sebe cliowá.

Historie insla Litoiinšle VI. HYM.

Jelínek, J. N. 1840.

Krásné powidkv (^dle Jaisa, piel") VI. 1362.

Jelínek, VVácsiaw: 1801.

Metaslasio. Tíd. 71.

Jenowic ; 1837.

Heri, niodlilby a Ijásiu- (k milosliw. litu cirkwc

l'eš.) (Fiispwek) VI. 206').

Jeník, .1. — Kazatel eský w Berlín. 1788.

Idea fidei rratruiu cle. od Aug. Spangeulierka

Cpíel.) VI. 17«S.

Jenikowský, Wilém; 1634.

In sul)itum nbituni ctc. IVa poheb Hcnricha Slrakj

z Ncdabylir (weršc) V. 198.

Jeábek, Anton Fr. — Narozen 20. íjna

1780 w Lukawci; knzem uinn 25. Srpna

1804; fará, biskupský notá a viká.

1. Prawidla kíesfanskho katolického wychowní
dítek VI. 1243.

2 Nawrženi náboženská cle. VI. 1852. 22r)I.

Jeábek, Petr, Wotrocický. — Narozen we
Wotroicích 21. erwna 1783. Po skonených

gymnasialních a filosofických studiích w Praze

odbyl bohoslowí w Králowéhradci, a roku

1805 laniléž na knžstwí poswcen, hned za

kaplana w Zhislawi uslanowen , a co takowý

roku 1806 do Cirkwice pesazcn, pak roku

1812 lokalislau we Weltrusich , a r. 1814

faráem we Wepku uinn, byl. Roku 182Í)

estným dkanem jmenowán, pijal r. 1832

vikariátní a školdozorní líad w okresu

Budeíském, kfcrý až do roku 1847 wedl,

jsa téhož roku 25. Cerwence proboštem

Swatohorským iistanowcn.

Her pi slawiiosii wvswécowání ikfdního slawcní

VI. 2()H0.

Jeremiáši, Mikuláš a Wácslaw; 1634.

In snl)ilnni obituni clr. IVa poheb Hcnricha Straky

7. Ncdabylic V. 108.

Jeroným, Pražský. — Narozen w Praze:

rodu šlechtického. Od mládí pítel Husíiw

:

jako student cestow al do Anglian , a pi-

wczl z Oxfortu nkteré knihy Wiklefowy do

wlasti. Roku 1398 stal se bakaláem .<\vob.

umni, cestowal w Nmcích, pobyl w Kolín,

w Heidelberku, polom >v Paíži, kdež dosáhl

gradu mistrského, s nimž pijat r. 1407 do

fakulty filosofické w Praze. Roku 1403 byl

wykonal jinau cestu až do Palaestiny a Jeru-

salema. Pro hájení sad Wiklefowých byl r.

1410 u dwora krále Sigmunda uherského
w Bunin, a když po 14 dnech odtud pro-
puštn byl, opt we Widni jal, a postawen
ped saud officiala Pasowského. Útkem nabyw
swobody, wrátil se na nkterý as do ech.
Roku 1413 cestowal opt na žádost krále

polského Wladislawa a knížete Lite>Y8ké!io

Witolda do Polska n do Rus. Roku 1415
piijew za pítelem swým Husem do Kostnice,

byl z rozkazu koncilia jat, sauzcn a dne 30.

Kwtna 1416 upálen.

Wiklefowy spisy nkten'; peložil 11. Ijt.

Jeroným. — Fará u sw. Ilawla.

List bnilru Malji III. 800.

Jesenský, M.Daniel. — Slowákz Malého Jesena

w Turanské stolici : narozen 1675. Žil w ci-

zin, zwlášf we Witlenberku a w Dráža-
nech. Psal werše latinské, nmecké i slowanské,

od císae jménem wníeného básníka poctín.

Swiideltni \\ in.^ cle. V. 190.

Od niiož též i'isei'i (peložená) we funebrniu

.Jiik()l)cilH), ;i iiálirobok seste Ann (f 1702).

Jesenský, Ludislaw. — Býwalý uitel školy

ewangelické w Pešti.

We Kwiech VI. 49(i. k.

Jossenius, Pawel.

^ Spoliipíckliidalpl bibli bratrské IV. 1167. a.

Jstábeoký, ^^aleulin; 1713.

Katocliisniu.^v domácí V. 7r)9.

Jestábský, wiz PausteMiiík.
Jesín, Pawel. — Pijat r. 1607 za alumna

akademie Karlowy •, pední spráwce školy

we Slaném r. 1607; písa íili syndikus

Nowého msta Pražského r. 1620.

AVydal kroniku Oaloniilowu II. 50.

Jetmar, Josef. — Knz ádu praemonslral-

ského, gymnasialní professor w Žatci ; wyst-
howaw se asi r. 1836 z wlasti, žije nyní cogy-

mnasialni professor w Posliipimi u Berlína.

Pobožný pautnik (pel.) VI. 238.Í.

Jezdi nský, Jeroným VVítoslaw. — Narozen

w Jilemnici dne 17. Února 1787: n bratrance

swého Jana Jezdinského , tehdejšího uitele

w Jilemnici, jak k liternímu, lak i k hudeb-

nímu umní do školy chodil. Od 14. až do

19. roku swého stáí byl témuž bratranci

swému w cwicení školních dítek nápomocen.

Roku 1806odbyw w Jiin zkaušku uitelského

ekauslwi byl do roku 1809 w Jilemnici

školním pomocníkem, bez platu, slauže toMko

za strawu. Dne 28. íjna 1809 dosazen za

školního pro\isora do filiální školy ílorno-

Kaleuské s roním platem 100 zlatých: dne

13. Srpna 1818 tamže jakožto skutený

uitel s píjmy asy 120 zl. stíbra, kteréž

skrowné místo, jsa otec 7 dítek, w dosti

wysokém wku zasláwá.

1. Nejlepší spsob, ditkám pocty etc. wprawiti VI.

1.392.

2. Nawedrní k w,»hotowcní písemno.slí VI. 1699.

Jiínský, Blažej (jinak Domina). — ^^ Praze,

1589.
Písniky (rozliné) IV. 95. a— i. 170. a— o. 181.

185.

Jiínský, Kristián; 1842—1844.
We Wele VI. 496. m. 913. d. 1076. d.

Jilenský, Wácslaw^ 1621,
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Píse o poprawi^ r. 1h21, 21. Cerwna V. 204.

Jilý, J. — Knz ádu sw. Augustina.

rlispl k echoslawu VI. 739.

Jindra, Joachim. — Narodil se w Haralicích

dne 17. Srpna 1806. Odbyw latinské' školy

na MladobolesIawske'm gymnasium a filosofické

na universit Pražské', wstaupil do biskup-

ske'ho alumnalu Lilomicke'bo , kdež doko-
naw studia boboslowní

,
poswccn na knž-

slwí dne 28. Záí 1832. Po wyswceni
kaplanowal w osad Mšenske', odkudž aíkoli

magistrát Mšenský tomu odporowal, rozkazem

konsislorním dne 8. Února 1833 odebrati se

musil co poasný kaplan do Bezna k lamnj-

šímu dkanu a vikái Janovvi Pawiikowi,

který byl kaplana s\ve'bo za administrátora

fary Kowanské ustanowil. Stráwiw tam ti

msíce, nawráfil se na pedešlau štací swau.

R. 1835 dne 8. Kwfna byl k žádosti s^vé

od biskupské konsistoe pesazen na kaplanstwí

Mnichowo - Hradištské. Po IGletém kaplano-

wáni udleno mu zámecké kaplanstwí na

Kláštee Hradišti , kdež od 4. Listopadu

1848 pracuje na >vinici Pán.
1. Adelaida císarowna VI. 881.

2. Ziwot panenské matky boží Marie (dle Sil-

berta) VI. 2195.

Jillflich
,

probošt kostela Pražského; wiz

Scribonius.

Jindiríšský, Jan. — Ze Žatce ; 1506.
Jeden z korrektoru biblí Benátské III. 538.

Jíra, paustewník. — W prwní polowici 16.

století.

Kázanie o narození božiem III. 848.

Jichárský, Ferdinand; 1845.
We Kwtech VI. 913. c.

Jií, B. -- Fará weWysokéi 1619,
O píinách wálkv IV. 734.

Jií, W. 1843.
We Wele VI. 588. ii.

Jiík, W. — Mšian Pražský: 1793.
Emilie Galotti (od Lessinka, pel.) VI. 627.

Jirsík, Jan Valerian. — Narozen w Kácow
w bý>valém kraji áslawském dne 19. Cerwna

1798; odbyl gymnasialní studie w Králowé

Hradci a w Praze, filosofické w Litomyšli, a

bohoslowné na universit Pražské. Wyswcen
28. Prosince 1820 na knžstwí, poslán byl

na kaplanstwí do Litowa blíž Mlníka, odtud

r. 1822 co takowý do Raudnice, a odtud r.

1828 powolán byl co dworní a zámecký

kaplan na Železnau horu. Léta 1832 dostal

se na faru Minickau blíž Slaného, kdež až

do r. 1846 setrwal, kteréhož roku wywolcn

za kanowníka a eského kazatele w metro-

politním chrámu sw. Wíta w Praze.

1. pohuniil VI. 859. 1856. b.

2. Škola nedlní pro wyrostlau^ mládež VI. 1329.

3. Zdrawé, prawé a i.->té ucéní Lulherowo. hal-

vinowo etc. VI. 1856. a.

4. Pro jsem katolíkem VI. 1856. r.

5. O církcwním pikázaní poslu VI. 1856. H.

6. Dwndeatero pátelských listu k ewangelikiím

yi. 1856. e.

7. íp a jeho chrám VI. 2151.

W asopise ch : Cechoslaw VI. 1.386. a.

Johailllides, Daniel Skocowský. — Narozen

we Skoow w Tšinsku, pastor we Hlinsku;

1034.
1. INedk- sinrlní IV. 1642. 1903.

2. Re Izaiáše proroka etc. IV. 1724.

Johanilídes , Jií Fridecký. — Spráwce

církwe Ropické a Koštnské w Tšinsku ; 1 654.

1. Clangorluhae etc. a O poslaupnosti uení ewan-
gelického V. 728.

2. .Modlitby kesfanské V. 1555.

Johaunides, Petr Košetický. — Fará w Ná-

mti ; 1559.
Rozmlauwání duchowní o stl weee pán IV.

1328.

Jokassius, Wít Perowský : 1631.
Obrana kalicha V. 710.

Jondl; 1841.
We Wele VI. 1175. b.

Jordán, Jan Petr. — Narozen w ížkowicich

(Tškicích) w Lužici horní 1818; studowal

filosofii w Praze, žil co redaktor asopisu Sla-

wische Jahrbiicher w Lipsku, nyní w Praze.

1. Jahtidky ze slowanských lesu (sebral) VI. 350.

2. Ferina Lišák (wydal) VI. 585.

We Kwtech Ví. 1076. g.

Jordánský, Šimon.

.Modlitby. Píd. 48.

Josquin. Jan : 1561.
Muzika IV. 43.

Juilgniann, Josef. — Narozen w Hudlicich

16. erwence 1773; spisowatel díla tohoto.

1. Slowník esko-nmecký VI. 165.

2. Slowesnost VI. 171.

3. Sebrané spisy VI. 332.

4. Písefi zpiwaná od Staroboleslawské školní mlá-

deže etc. VI. 415.

5. Hlasv wlastencu etc. r. 1832 (Píspwek)
VI. 469.

6. Ku píchodu Františka 1. etc. r. 1833 (písp-
wek) VI. 477.

7. Jana .Míllona Ztracený ráj (z angl. pel.) VI.

543.

8. Atala (z franc. od Chateaubrianda) VI. 801.

9. Historie literatury eské VI. 1133.

W asopisech: Hlasatel VI. 8. b. 932. a. —
asop. mus. 150. a. 496. h. 559. d. 1084. c. —
Kwty 496. k.

Juilgmann , Anton. — Bratr Josefa Jung-

manna. Narozen 19. Kwtna 1775 w Hudli-

cich. Po odbyté škole domácí dán r. 1788
na zimu do Prahy k Piaristm do druhé

nmecké školy, kamž jej starší bratr Josef

již nkolik let diwe pedešel. Tamže odbyl

gymnasiura. Po skoneni prwního roku filo-

sofie, 1797, napadla jej chuf k Piaristm do

kláštera jíti , k emuž tedy do Lipnika na
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Moraw se odebral: odbyw rok novicialw.

raal iiril arilmetikii : ztnníw wšak liinysl

wíij. wystaupil z áchi a ^^rátil se do Prahy

k sludowáni dalšiinu ysiky a metafysiky.

Roku 1803 20. Listopadu píeslál zkaušku
\v porodnictwí; dne 7. Záí 1805 pak obdržel

lupeíi doktora w lékasfwí. Roku 1805 a

1806 byl assistentcm w praktické škole w
obecné nemocnici pod professorem Ignácem
Maftuškau. Brzy na to pijal pozwdní za lé-

kae vrchnostenského do Napajedel WiMoraw
II hrabnky Kobenclowé, rozené Montelabate.

Po krátkém ase >všiik wypowdw tuto

službu, wrátil se na konci roku 1807 do
Prahy, kdež obstarávání nemocných w dome
milosrdných pewzal. Brzy na to požádán byl od
professora porodnictví, doktora Fiedlera, roz-
slonawšího se, aby místo nho na tas nemoci
pednášel theorii. Professor Fiedler wšak I 9.

Ledna umel, a Jungmann 21. Ledna 1808
esky a nmecky pednášeti zaal. Po prwnim
wypsání úadu professorského (30. crwence
1808) obdržel Jungmann professuru, s tau

wšak wýminkau . jestliže \v praktice tak

schopen jest, jako w theoretice . pakli ne,

aby nowý náwrh se uinil ; následovn Isprw
po druhém vypsání dne 11. ervence 1811
urit za professora ustanoven. By zanedbanau
porodní školu povznesl, založil knihovnu
pro posluchae své, zjednal potebné ná-
stroje porodní, staral se o rozšíení porod-
ního domu, žádal a obdržel pomocníka a t. d.

Roku 1824 5. ervence musil i obstarání

tajného oddéleHÍ pevzíti. Škola porodnická
Pražská nyní mezi nejprvnjší w Evrop se

poítá. .lungmanu se stal audem spolenosti
medicínské ruské v Petrov, audem spolku

pro vzdláni porodnictví v Berlín, medi-
cínské spolenosti ve Wídni; roku 1839
byl rektorem university, a odevzdal bratru

.losefovi rektorství na rok 1840. Roku
<841 obdržel název c. k, rady: 1849 poctn
byl kížem ádu Leopoldova, a 1850 po-
výšen do stavu rytíského.
1. O samskrilu VL 119.

2. J. F. Paulického Do-nárí lka (nrl. ) Vf.

1.603.

3 Úvod k babení VI. 1632. a.

4. Umni babi-ké VI. 16.32. b.

í>. Umní porodnlckó VF. 1632. r.

6. Navedeni o koních VI. 1649. a.

^ O sedmeru dol)\lka doniárího V. 1649. b.W rahO|.ÍM'rh: Knik 093. 1. 1084. e. — a-
sop. mus. 1140 f. 1607. d. — Jindv a nvní
Í47.>. d.

Jun!;nianil, .lan. — Brptr pedešlých. Narozen
v Hudlicích 23. Kvtna 1778: kížovník
.' erwenau hvzdau; fará v Tursku , Un-
bosti.

Ohia.-, lá.skv 0.<ad>iíkri Unho;>l>k)ih elf. VI. 43fi.

Juiaiií. J. 1841.
ANC Kvtch VI. 1076. >^.

kabáíník. iMartin. — eský bratr; mšCan
v Litomyšli: cestoval r. 1491 do Jerusalema

a do Aegyplu: vrátil se 1492.
Cesta 7, Cech k Jerusalemu a w Aeeypt III. 194.

Kaei% Josef. — Slovák; kazatel ve velkém
Táboe Fridrichov v pruském Slezsku.

Arnošta .Sulce kauzelná ružc (pel.) VI. 556.
W Casop. mu.-.. VI. 496. h.

Kadan, Michal. — Narozen 18. Srp. 1766
v Praze : fará Chinský ; notá arcib.

1. Králky zempis VI. 1150.

2. Kytka" vonného kvítí VI. 1308.

3. Frubika užitené kratochvíle VI. 1462.

Kadliii«iký. Šfastný (Feli.v). — Narozen v
Tjn 1613. Jesuita: professor humanitní 5

let : procurator provinciiP 1 1, prapfekt duchovni

neb spiritualis 10 let: umel 1675.
1. Zdoroslavíck V. 160.

2. Zrcadlo bolestné matky boží V. 1278. a.

3. Jana Tannera život a sláva sw. Wácslava V.

1278. b.

1. Život sw. Ludmily V. 1278. c.

5. Zlatá ctností kniha V. 1418. a.

6. Pobožná ro/jímání V. 1418. b,

7. Pau.šf svatomilá V. 1418. c.

8. Pokladnice duchovní V. 1418. d.

kadai;\ý, Jan. — Narozen dne 7. Dubna 1810
na Jestábí, Jilemnického panství v echách,

studoval na Slovensku; nenaležev v echách
co evangelík pimeného okresu innosti na

roli národní , odešel na Slovensko ; byl r.

1839 do Pešti za uitele slovenské školy

povolán; pipojil se r. 1840 ke stran za-

stávající náeí slovenské, v nmž i nkolik

brožurek vydal ; r. 1848 byl hned na zaátku

madarské revoluce od maí. povstalc uvzen
a na to vypovzen do ech.
1. Kvítek na hrob elc. Anialie Marie Herminy,

arciknžny VI. 496. k.

2. Wzájeninost we príkladerh mezi Cechy ctc.

VI. 1072.

We Kvtech VI. 489. k.

Kaiseilich, J. A. — Knz^ 1818.
Kázaní VI. 1934.

Kalenda. VVácslav; 1842.
W 1'i-iieli Mládeže VI. .33. b.

Z Kalcilice, Oldich (Kalenec).— Pán eský
na Škvoeticícli; 1478.
Luciper kníže temnosti elc. III. 686. Srovnej IH.

796. 802.

Kalicka, Jan; 1832.
Blahorod (od \A eissílojra , z nm. jtel.) NI.

817. a.

Kalina., Jan. — Méšfan Strakonický; 1791
Chvalozp-w ku píchodu Leopolda II. VI. 3T I.

Kalina, Jaroslav Fr. — Narozen 8. Listop

1816 v Boru (Hayda) v Litomicku; studoval

v Plzni, v Praze a ve WíJni; umel 22.

ervna 1847.
Wstník (wydal) VL 755.
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W asopisech: Wela VI. 496. m. 559. h.

1036. e. 1067. n. — Kwty 559. g. — Wlasli-

mil 913. e.

Kalinka, Joachim. — Slowák; narozen vr

RožeinberkuwLiptovvské stolici (odtud Rožem-
berský jmenowán ) 1602; superintendent;

muž uený, eník znamenitý a wýmluwný;
w desítiletém pronásledowání nekatolík uher-

ských dostal se r, 1673 do Litawy , kdež

umel 1678.
1. Katechismus slovvenský V. 7í2.
2. Proroctwí wánoní Izaiáse V. 827.

3. Pohební kázaní Barboe Markowé z Paucho-
wa V. 1076.

Nkteré písn jeho w Tranowského Cithae V. 86.

Kalllický, Ondej; 'J843.
We Kwétech 913. c.

Kamaryt, Josef Wlastimil. — Narozen 21.

Ledna 1797 we Welešín; kaplan w Táboe;
potom duchowní spráwce w Klokotech. Umel
19. Bezna 1833. W nm ztratila církew

horliwého pastýe, wlast znamenitého literalora.

1. eské národní duchowní písn (sebral) VI.

261.

2. Smíšené básn VI. 295.
3. Hlasy wlaslenca etc. r. 1832. (Píspwck)

VI. 469.
4. Pomnnky VI. 1345.
5. Rýniowané propowdi VI. 1376.
^^ as opise cli: Casop. pro kalol. duch. VI.

275. d. — Casop. mus. 496. h. — Wlastimil

4^6. 1. — Wela 496. m. — Wnec 52!. —
Cechoslaw 564. b. — Kwty 588. i. — Roz-
manitosti 597. a. 599. b. 600. a.

Kaiuaryt, Fr. Dobromil. — Bratr pedešlého;

knz; 1835-1838.
Swatodenní poádek (pel. z nm.) VI. 2270.

We Wele \I. 496 m.

Z Kamenka, Mikuláš Albert. — Rodem ze

Slezska. Žil we Wittenberce, kdež grádu mistr-

ského dosáhl 1571. Po wydání majestátu

cis. Rudolfa na swobodu náboženstwí (1609)
pesthowal se na pobídnutí nkterých páníi

do Prahy, kdež se stal r. 1611 professorem

hebrejského jazyka. Léta 1612, též 1615
byl zwolen za dkana fakulty filosofické.

Umel r. 1617 w msíci Prosinci.

Spolupekladatel biblí bratrské IV. 1167. a.

Kamenický, wiz Marehio; Wacek.

Kamp. — Doktor ; kazatel eský w ležení

wojenském; 1472.
Proroctwí III. 903.

Kampelík , František Cyrill Welislaw. —
Narozen 1806 w Sienow w Bydžowsku

;

sludowal na gymnasium w Jiín , filosotii a

polytechniku we Wídni , theologii (2 léta)

w Brn, posléz lékastwí we Wídni.

1. Práwa naší ei a národnosti VI. 6.

2. I^rawopis esko-slowanské ei VI. 61.

3. Cechoslowan VI. 91. a.

i. ástky esko-slovanského jazyka w obrazích

VI. 91. b.

5. U hro])u J. U. rytíe ze .Šwabenowa VI. 483.

6. Pokladnice Franklínowa VI. 1204.

W asopisech: Kwtv VI. 8. I. 1008. h. 1067.

q. 1084. f. 1140. o. — Casop. mus. 1067. i. —
Ilrouka 1140. 1.

Kauka, František; 1838.
We Wele VI. 588. h. 913. d.

Kapihor§ký, Šimon Euslach. — Narozen w
Kutnélioe (Kapíhora ~ Kuttenberg). Cisterciák

w kláštee Sedleckém 1616; missionár 1624;
dkan w Kauími , kteréž msto obrátil na

katolickau wíru, pak dkan w Chlumci; posléz

wedl spráwu swého kláštera 1633.
1. llisloria kláštera Sedleckého V. 396.

2. Pomoc utwrzení pi wíe o prawéra pod obojí

cle. užíwáuí V. 692.

Kápy to, Jan. —- Bratr eský; umel w Te-
bíi 1589.
1. (Spolupekladalel biblí bratrské) IV. 1167. a.

2. PostiUa IV. 1553.

Kappei', Sigfrid; 1846.
eské lisly VI. 353.

We Kwtech VI. 406. k. 559. g.

Karafiát, W^ácslaw. — Narozen w Jimramow
na Mor. ; roku 1850 (56—58 let stár) , studia

theologická dokonal w Prešpurku, byl kaplanem

w Jimramow, pak w Nmeckém od r. 1817,

nyní ale jest od r. 1822 duchowním spráwcem
ewang. církwe wyzn. helw. w Telecím.

Tabule Kcbesa (pelož.) VI. 919.

Karaso-wá, Josefa: 1846.
We Kwtech VI. 496. k.

Kadian, Ignác Sigmund; 1722.
Ohe nebeský elc. sw. Ignatius z Lojoly V. 936.

Kai*cl, Borromaeus, od sw. Remigia. — ádu
bosáckéko sw. Augustina, kláštera Nmecko-
Brodského; 1735.
Zena krásná náramn Sara u zrcadla cle. V. 981.

Kareš , Wojtch. — Narozen w Neweklow
1777, 2. Dubna; fará we Wlachow Bezí;

umeL 1824, 25. Srp.

1. (íallury est stolu pán, (pel.) VI. 1825.

2. Knížeka o lásce (od Stolberka) (pel.) VI.

2247.

Kares, Wácslaw. — Narozen 1792, 26. Srp.

w Neweklow; fará w Arnoštowicich w
Beraunsku.

Truchloic ii hrobu ,laua Tykae VI. 2091.

Kai'hoi'dó, Anton; 1829.
Wynauovváni katol. náboženstwí (pelož.) M.

1840.

Karche«»ius, Jan Prostjowský; 1607— 1635.
lu subilum obitum etc. Na poheb Henricha Straky

7, Xedabylic V. 198.

Z Karlspcrku , Daniel Karel. — Mšfan a

knihllaitel w Praze, a jakž dokládá Balbin,

wýborný básník eský, 1618.
1. Potšeni kesanské IV. 134. a.

2. Písn duchowní kesanské IV. 134. b.

Z Karlsperka, wiz Carolides.
Kasparides; 1785.

Dwor^'* radda (pel.) VI. 605.

40
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Ka<99ÍUS. P. J- Wysokomýtský.

Písniokn o diwnni a miloslnéin božím lowka
bohu oddaného wcdctií V. 78.

Kaska, Jan (Zbraslawský). — Krejí, ochotný

herce na diwadle Pražském.

1. Diwadclni ochotník YI. 173. 188.

2. Rozliné diwadclní liry (p ielo ž ené) VI. 692.

W asopisech: Kwty YI. 913. c. 1008. k.

107G. g. 1173. f. 1220. d.

kašpar, Jan Domin. — Wrchní, polom c. k.

kommisar pi katastrálním odhadu} 1843.

Lesni auícdnik YI. 1.5G2.

Kafiipárpk, František. — Uitel školní.

Pispél k Rozmanitostem VI. 736. k Hyllosu 737,

k Dobrozwesln 738. b. a k Cechoslawu 739.

kaubek, Jan Prawoslaw. — Narozen 9, Cerwna

1807 >v Blatné; professor eského jazyka

a literatury na universit Pražské od r. 1840.

Roku 1848 byl poslancem ústawodárného

íšského snmu we Wídni a >v Kromíži.

W asopisech: Jindy a Nyní VI. 8. g. —
'NVlastimil 1-16. a. 1173. g..— Casop. mus. 496.

h. 599. f. 1704. a. — Cechoslaw 496. i.
—

Kwly 496. k. 588. i. 597. k. 599. m. — ^YeIa

490. m.

Kauble, Josef Fr. — Narozen w Boskow

1785, professor na gymnasium Litomickém;

umel 1824.

1. Zooloffic podlé Okona (ást) VI. 1467.

2. Hospodáská kniha ke tení etc. VI. 1499.

ríispl k Prwolináin pkných umní YI. 734.

Kaubi, Jos. Alois (Bosliowský). — Knz.

Narozen w Boskow dne 3. Srp. 1825,

>Ye Kwtcch YI. 913. c.

kaukol, Josef; 1754,

1, Rubus incombustus sw Jan z Nepomuku V.

1026. a.

2. Forlior armalus quem Sema etc. Jan Nepo-

mucký V 1026. b.

Kaula, Wácslaw Jan.

Pispl k Hyllosu VI. 737.

Kauii, Josef Polemír. — Narozen 19. Ledna

1795 w Rychnow; knzem uinn 24. Srp.

1819; potom kooperator w Lomnici u Tábora.

1. Láska dtí VI. 665.

2. Blahorod (z nm. od Weissfloga) VI. 847, a,

1^.36, c.

3. Ci praw VI. 847. b. 1336. d.

4. Wšecka pomoc pichází z h&ry (dle Ebers-

bcrga) VI. 1336. a,

5. Slowa rozlauení kesanského otce etc, (dle

Emericha) VI. 13.36 b.

6. Libý pokrm duše VI. 2398.

^Ve Kwlech VI. 599. m.

Kaupilius., Jan Teynický. — Konal zaátení

studia w Rakowníce 5 let; byl správvcem

školy w Launech dw léta, potom w Brod
eskn pes ti léta; fará Stakowský 1619

;

dkan we Slaném, odkudž po bitw Blo-
horské od Jiika Michny wyhnán , zemel w
pohoí Rudném r. 1623.
1. Posila k .stálé Irpliwosti IV. 1919.

2. O prawém ukiiowaného Kísla poznání V. 678.

kaui-imský, míz Fortunafus.
KaiUllý, Lorenz ze Záené; 1610.

Jména a titule osob etc. IV. 499.

kaut«4ký , František. — Narozen 14. Záí
1769 w Dašicích; stal se knzem 26. Záí
1802; fará a notá arcib. w Hosliwaích

;

umel 18. Ledna 1834.
1. Kázaní postní VI. 1953. a.

2. Dwojnásobní kázaní postní VI. 1953. b.

3. Píležitostná kázaní VI. 1953. c.

4. Krátká kázaní YI. 1953, d.

5. Kázaní o píležitosti uwedení do chrámu Teyn-
ského VI. 2053. a.

6. Kázaní postní VI. 2053. b.

Kawka, lartin Prystach z Držkowic; 1579,

1580.
1, Písn nowé pobožné IV. 76. a.

2. Píse napomínající ku pokání IV, 76. b,

Kawka, Josef Hynek. — Rozen z Wraže, bh'ž

Písku
I
knz; 1786,

1. Pronásledowané diwadlo VI. 601.

2, Karla z Ekarthausen Porušená práwa low-
enstwí (pel.) VI. 780.

Kéladruh, >viz Dundi*.
Kelsliý, Anton; 1734,

1. Conciones festivales etc, V. 875, a,

2. Conciones dominicales V. 875. b.

Keilflík, Josef I^dislaw; 1845, 1846.
We Kwtech 150. f. 496. k. 913. c.

Kepe, Pawel Viklorín; 1758.
Wtile lidská \v nesení swého kíže V. 1031.

Kermail, Daniel. — Narozen w Priwizi w
Uhích; ireobyejnau silau tlesnau powstný

;

knz Turolanský. Umel 1687.
Jedna píse w Cithae Tranowského V. 86.

Kermail, ( Krman ) Daniel. — Narozen we
3Išen \v Uhích 1663; superintendent; muž

uený a šfastný weršowec asomrný. Umel
w žalái w Prešpurku 1740, kdež 9 let

sedl.

1. ^Verše pi Swllonoši eskem od Matauše Mi-

chalowie V. 18.

2. Rudimenta grammaticae slavicae V. 29.

3. Nábožné árie etc. V. 132

4. Noworoní dar poetický V. 196.

5. Actus inaugurationis vexillorum etc. V, 273.

6. Anli-Dubnicai V. 762.

7. Katechismus V. 785.

8. Kniha žiwota V, 1087.

9. Agenda ccciesiastica slavonica V. 1117.

Kerner, Josef Ign, Libomír. — Narozen w
Bydžow 24, Dubna 1777, fará w Krato-

nozích.

1. Kesanské kal. uení o odpuslcích VI. 1829.

2. Cwiení pro ženichy a nevvsly VI. 2129.

3. Kniha runí o nawšlwowání nemocných VI.

2139.

4. Pád prwního lowka \v ráji VI. 2246.

Khel, J. Josef. — Fará Laucký, 1735.

1. Nepomucena mater, o klášl. Žárském V. 439.

2. Panna nebeská Cislerciensko-Ncpomucká etc.

V. 979. a,

3. Novus virgineus pontifox elc. V. 979. b.

Kherner, Jan Plzeský. — Ucinén bakaláem
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swób. umní r. 1577, mistrem 1584. Byl

professorem na universit od r. 1585 až

1593; dkanem fakulty filosofické w létech

1589, 1590, 1593. Umel r. 1612 dne 20.

erwencp.
1. Krátké wyswétlení trpliwého Joba IV, 1475.

2. Erasma oierodamskélio Wdowa kcsfanská

(peložil a rozšíiii) IV. 1851.

3. Potšení w tžkém zármutku etc. Píd. 53.

Khopp, Jan Jií. — Kížowník s hwzdau

;

1730.
Swatý Jan Nepomucký V. 961.

Khuii , František Benedikt. — Kížowník se

cerweným srdcem; fará u sw. Klimenta w
Malých Bubnech; 1769.

Knz oko církwe V. 1048.

Khun, (Kuhn) Karel Josef. — Narozen 1736

w Praze; Jesuita; písma sw. bakalá; notá;

kazatel po 17 let; od r. 1784 fará na

Wodolce (1802).
1. Spasitelná spráwa a nauení (k modlitb etc.)

V. 1520.

2. Biblická konkordancí (pel.) VI. 1731.

3. Prawý zálvlad a podstatný poádek kesf. kat.

náboženstwí VI. 1808.

4. Mrawná a spasitelná kázaní na evangelia ce-

lého roku VI. 1920. a.

5. Ign. Wagnera krátká mrawná kázaní (pel.)
VI. 1920. b.

6. Katechismus ženichuw VI. 2107.

Kiliský, Dominik. — Narozen 4. íjna 1777

we Slane'm; ádu piaristského
;

professor

humanitní w Boleslawi, polom historie a

ecké literatury w Brn, posléze c. k. trans-

lator guberniální tamže; jednatel provincie

ádu swého. Umel r. 1848.

1. Wítání etc. Alberta wéwody Saso-Tšinského
VI. 434. a.

2. Wítání etc. arciknížete Karla VI. 434. b.

3. Wýjew úcty a radosti etc. Ant. Frid. hrabti
z Mitrowic VI. 434. c.

4. Papaušek (z franc. pel.) VI. 546.

5. Lessinga bajky (pelož.) VI. 575.

6. B. André krátce obsažené nauení o chowání
owího dobytka (pel.) VI. 1524.

7. Píjemnosti a bemena stawu knžského VI.

2029.

8. Wácsl. Urbana ryt. ze Stuflera, biskupa Br-
nnského List pastýský (pel.) VI. 2122.

W asopisech: Wídenské listy VI. 932. b. —
Cas. Mus. 932. f.

Kirchraayer, Walenlin z Raychwic. — Filo-

sofie a medicíny doktor; 1696,
Starodáwní Kukus studnice etc. V. 753.

Kirchlier, František Hynek. — Králowský

dworský impressor w Praze; 1756.
Jind. J. Krance Wýborné nauení pro báby (z

nžm. pel.) V. 591.

Klábek, Josef; 1841.
We Wele VI. 913. d.

Klácel, Matauš Frant. (Tebowský). — Norozen

7. Dubna 1808 w eské Tebow; studowal

gymnasium a filosofii w Litomyšli, bohoslowí

AV Brn; knz ádu Augustiniánského Ave

Starém Brn; kandidát doktorstwi w theologii;

od r. 1836 až 1844 professor filosofie na

Brnnském filos. ústawu, nyní biblioteká klá-

štera Augustiniánského.

1. Poátky wédecké mluwnictwí eského VI. 149.

2. Hlasy iduchowenstwa k Ferdinandowi I. etc.

(Píspwek). VI. 320.

3. Lyrické básn VI. 321.

4. Wys. dstoj. etc. p. Cyr. Frant. Nappowi VI.

487.

5. Bííjky Bidpajowy VI. 587.

6. O citu a rozumu VI. 1167.

7. iMostek VI. 1172. ,

W asopisech: Kwty VI. 406. k. — eská
Wela 496. m. — Wénec 521.— Casop. .Mus.

1173. a. 1176. 1220. b.

Klaciia; (1790).
1. Slowo nenavvratitedlné VI. 620. a.

2. Pantalon a Pamfilia VI. 620. b.

Klanítzai, Jan. — Slow^k; rektor školy w
Bánské Bystici ; viceišpán w Temešwárské

stolici; 1785.
Sturma: Kochání se s Bohem (pel.) VI. 2216.

Klatowský, Ondej. — Stal se bakaláem

r. 1524.
Knížka w eském a nmeckém jazyku složená

etc. IV. 22.

Klatowský, W^ít. — Wiz : Falckrabí,
Georgillus.

Klatowský, Bohuslaw ze Žatce. — Dkan
Hoický 1614.
Kázaní pohební nad Albrechtem Smiickým IV.

1703.

Klatowský, Martin. — Kazatel Betlémský;

zwolen za administrátora konsistoe pod obojí

r. 1539 11. Kwtna, kterýž úad složil r.

1541; roku 1542 1. KM'lna zwolen opt

za konsistoriana, jsa tehdáž kazatelem Betlém-

ským a dkanem u sw. Apolinaiše na Nowém
mst Pražském.

Rozsuzowání upímné artikulu nkterých z p.
Jana Augusty IV. 1233. g.

Klatowský, Jan.

(Sniyšlenau jeho kroniku Klatowskau Haramer-

šmid do swé pijal;) IV. 466. V. 329. a.

Klatowský, wiz Storch.
Klaudiaii, Mikuláš. — Z jednoty bra-ské;

léka; knihtlaitel w Mladé Boleslawi; wlastn

KuUia nazwaný; 1507— 1519.

1. Mapa eské zem III. 190.

2. Zpráwa a nauenie ženám thotným a babám
III. 287.

3. Spis o pravvdách wíry III. 778.

Klaudius , Wácslaw Alois Nepomucký. —
Alumnus; 1633.
Krátké otázky na katechismus Petra Canisia V.

714.

Kleblsatel, Jindich z Milhausu; 1597.
1. Knížka etc. o prawé pocté a o prawém wzý-

wání pána boha IV. 1352. a.

2. Otázky o modlitb a o wíe IV. 1352. b.

Kleich (Kleych), wiz Oleych.
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Kleklar . Jan — Narozen w Jindiichowe

Hradci 1639; Jesuita; prolessor; kazatel po

23 lei; missioná; umel 1703.

J. Semen verbi Del. Semeno slowa božílio V.
'

863.

2. Smutné píhody elc. o swat- zpowdi V. 1190.

Klement ,
Adam. — Narozen w Aujezd,

nedaleko Plzn, odkudž Aujezdský a Plzeský

sluje. Kazatel u sw. Wácslawa na Zderaze

w Praze. R. 1609 byl faráiem we Wraném,

a zwolen 7. íjna za konsistoriana. Po r.

1620 wysthowal se ze zem. Wrátil se na

as r. 1631 pi >vpádu saske'm. O noni werše

:

Lomnicius facilis ryllimis et moUis habelur;

Sed clemens palmám laudis Adamus liabet.

1. Roznilauwání kiesfanské ílowka s p. Je/.

Kristem lY. ItU).

2. Traktát o powinnostech pána a služebníka IV.

705. a.

3. Rozkoš II zwide panenská IV.705. b. 185G. b.

4. Krátký spis o manželslwu IV. 1420.

5. O manželslwí knt-ží IV. 1432. a.

6. Odpowd na bezženstuí knžské Srjplona

Uojtcha Jesuity IV. 1432. r.

7. Replika aneb obrana etc. (proti témuž) IV.

1434. d.

fi. Kázaní IV. 165'). a.

9. Rozmlauwání kesf. rlowUa s p. J. Krisleni

IV. 1856. R.

Klement. Wácslaw Žalecký. 1612.

1. Kratiké sepsání slaužící k potšení rodim
etc. IV. 712.

Z. ThrenusBoeniiae. Taužebné a žalostno-bolestné

naíkání. Fíd. 54.

Klenowský, Jan. — eský bratr; a nebyl

knz, wšak w rad úzké sedl drahn let

;

umel 1498; w Litomyšli pochowán.
(Pípowídky a epištoly od nho w Rkp. hist.

bral. u P. Brožowského.)

Kletzar , Zachariáš Aug. z Ržokwtu. —
Sakristan u sw. Wíta w kostele Pražske'm;

1677.
Ingenuus adolescens etc. swatý AVít etc. V. 1289.

Klícpera, Wácslaw. — Narozen 23. Listo-

padu 1792 we Chlumci nad Cidlinau
;

pro-

fessor humanitní w Králowé Hradci, potom

w Praze na Starém mst.
1. Deklamowánky VI. 307.

2. Hlasy wlastenc etc. r. 1835 (Píspwek)
VI. 318.

3. Hlasy wlastenc etr. r. 1832 (Píspwek)
VI. 469.

4. Osmmecítma prawidel hry elc. .šest a dwadcet
VI. 568.

5. Uiwadlo VI. 644 a. a— k.

6. Almanach dramatických her od r. 1825 až 1830
VI. 644. p.

7. Dwoiala VI. 644. y.
8. Libi-in saud VI. 644. <í

9. Kytka VI. 644. *.

10. Swatisl. trnrhl. VI. 644. í.

11. Bralí. Popelka Warsawská VI. 644. /j.

12 Almanach aneb: Noworocnka r. 1823. (spo-
len 8 Chrne lau) Vj. 765.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. — echo-

slaw 559. c. — Casop, Mus. 717. — Rozma-
nitosti 993. c.

Kliepcra, František. — Doktor w lékarslwí

;

professo poroduiclwi w Linci. Umel 1820.
Pispl k Rozmanitostem VI. 736.

Klika, Ondej. — Knz ádu piaristske'ho

;

uiilel a editel hlawní školy w Mladé Bole-

slawi. Umel 1816.
Krátké uwedení k w;)l\olowení psaní etc. VI.

1698.

Kliment.
Od nho jedna píse w kancionálu III. 48.

KlUák. — Redaktor Bohemie po mnoho let,

od . 1848 redaktor nmeckého asopisu:

Constitulionelles Blalt.

Redígowal Pražské Nowíny a Wcelu VI. 1093.

Klugar, Wácslaw. — Duchowní spráwce w
Skalici nad Upau; 1746.
Kalerhismus V. 798.

Klusák, Albrecht Jií, nejstarší.^ z Kostelce,

na Konáowicích ; 1612.
Jistota žiwola wného IV. 1405.

Knaysl, (Kneyssl) Matj. — Narodil se 10.

Února r. 1805 w Tešti na Moraw. Co syn

chudých rodicfl žiw se ze swých studií na

Jihlawském gymnasium a na Brnnském ústawu

filosofickém saukromním mládeže wyuowáníra
složil guberniálním powolením w roce 1833
písnau zkaušku za wcejného uitele jazyka

eského. Zídiw pak w Jihlaw uirnu pro e-
štinu byl po šest let uitelem we wojenské

wychowárn , a nato uitelem mstským i

pekladatelem u úadu krajského 16 let. W
roce 1845 založil se swau manželkau na swé
útraty úslaw pro wzdláwáni a wyuowání
ženské mládeže, w nmž se pedmty wde-
ckého a prmyslného uení od schopných

uitel a uilelky pednášejíjazykem nmeckým
i eským.
1. Pamel i nejhodnjší pro kiesfanstwo. Jerusa-

lem, Betlem a Nazaret (pel.) VI. 1117.

2. Wýlah z Pouení o spoádání runíce etc. Wy-
uowání služb polní (piel.) VI. 1453.

Kníže, Fr. 1819.
Písn pro jeden hlas pi kytae neb fortcpiann

VI. 501.

Knížek, Jan Fr. — Uitel školy rdiálni Draho-

razské w Bydžowském kraji.

W Píteli Mládeže VI. 33. b.

Knobelius, Wácshiw áslawský ; 1619.
Kázaní o pedíwném narození p. Krista IV. 1657.

Kliobldch, Aleš z Pirnsdorfu; 1561.
Rejriment spráwy owího dobytka IV. 862.

Knobloch, Iwan (Jan). - Minorita ; kazatel

u sw. Jakuba w Praze; 1730—1735.
1. Díjm zlatý etc, Maria panna na horách Jdow-

ských V. 953. a.

2. Požehnaná mezi ženami etc. V. 953. b. VI.

•i204.

3. Pomocnice kesfanfiw ncjsw. rodika etc. V.

953. c.
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4. Stoletá památka elc. kapiicinúm V. 953. d.

5. Andl w tle etc. Antonín Paduanský V. 953. c.

tí, Dwa spolu stojící towarysi etc. Dominik a

František Seraíinský V. 953. f.

Kocaurek, Simeon. — eský bratr.

Od nho jedna píse w kancionále IIí. 48.

Kobiš, Jan z Bytížky; 1574.
Zpráwa aneb nauení o mírách winných sud&w

etc. IV. 742.

Koblíšekj 1834.
We Kwtcch VI. 1036. i.

Kocián, Jan. Školní uitel pii církwi ewan-

gelické Sobotištské ; 1805.
1. Básn VI. 304.

2. Trplivvost etc. (báse u hrobu Pawla Ježo-
wice) VI. 401. 56G.

3. Poslední cest etc. Janu Paw. Jcžovviowi VI.

2084.

Kocián, Jan: ze Studence.

Cechoslaw VÍ. 570. a. 588. f.

Kocián, Josef Fr. Peckowský. — Wzorní

uitel a mštan Hoepnický. Upadl nešastn
po tm do studn, kdež se utopil; 1837.
Uedlník a uitel etc. VI. 851.

Kocín, Jan z Kocinetu. — Narozen w Pisku

1543; pední písa radní w Menším mst
Pražske'ra ; byl r. 1568 we Štraspurce za

píinau hojnjšího uení. Umel 1610, 26.

Bezna.
1. Kronika nowá o národu tureckém (peložil

spolu s Weleslawínem z nm. od Jana'Lewen-
klaje) IV. 335.

2. Historia církewní Eusebia Pamfda (z lat. pel.)
IV. 558.

3. Rozmlauwání o moru IV. 897.

4. Abeceda pobožné manželky IV. 1507.

5. Providentia Dei. O ízení etc. (z lat. pel.)
IV. 1844.

Kocí, František. — Písa w Hostíme na Mo-
raw; 1838.
W asopisech: Casop. Mus. VI. 496. h. —
Kwty 496. k. 599. m. — Cechoslaw 588. f.

432. c.

Koí, Jan W. 1832.
Písn pro jeden hlas pi pianoforte VI. 516.

Kodeda, wiz Cikada.

Kodym , Filipp Stanislaw. — Narozen na

Opon dne 1. Kwlna r. 1811. We swém
dwanácte'm roce doslal se na gymnasium do
Králowé Hradce a odtud na wysoké školy

do Wídn, kdež i (r. 1838) hodnosti doktora

lékastwí dosáhl. Jako léka usadil se w
Nixdorfu blíž Saských hranic; po tyech
le'tech opustil wšak swé místo zde, i ode-

bral se do Prahy , cht i swýin dilem ku

wzdlání eského národu prospíwati. Zde sepsal

swé „Zábawy nedlní". Roku 1847 osadil

se co wýkonný léka w Litomyšli , odkudž

se wšak po pfildruhém roku opt do Prahy

nawrátil , kdež pomocí Matice eské wydal

swého nauení o žiwlech díl prwní.

Zába^vy nedlní VI. 1486.

Kogler, Jan. — Slowák z Báské Bystice.

Písma swatého nowý zákon etc. V. 655.

Kohaut, Wácslaw Rakownický.
AVýklad na e pán po poslední weei Píd. 56.

Kokorinský, W. - Umel r. 1848.
>Ve Welc VI. 49f». m. — AVe Kwtech 1272. c.

Kolár, (Kolá) J. G. — Aud diwadla eského
w Praze od r. 1837.
Nkteré diwadclní hry (peložené, w rukop.)

VI. 701.

W asopisech: Wela VI. 496. ra. 559. h. 913.

d. — Kwty 717.

Kolarský, Anton. — Kaplan w Pardubicích,

kdež narozen 19. erwence 1794.
Pispl k Ilyllosu VI. 737.

Z Koldíiia , Pawel Kristián Klalowský na

Martinicích. — Narozen 1530. Stal se baka-

láem swob. umní r. 1550, mistrem 1552;
byl professorem na universit od r. 1558 až

1562, dkanem fakulty filos. 1561. Wystaupiw
z kolleje, stal se kancléem, potom konšelem

Starého msta Pražského. Básník latinský ; w
práwích wytený. Umel 1589, 10. Ledna.

i. Práwa a zízení zemská IV. 917.

2. Práwa mstská králowstwí eského IV. 933.

Koldinský, Ludwík Norbert; 1753.
Kíž w rozkošech wštípený etc. V. 1023.

Koliander, František Rafael; 1748.
Trojí est od trojnásobné zásluhy etc. kázaní pi

50]eté primici Frant. Brodského V. 1016

Kolínský, Marek; 1844.
We Kwtech 913. c.

Kollái*, Jan. — Narozen 29. erwence 1793

w Mošowicích , Turanské stolice. Studowal

tam, pak w Kremnici, Prešpurku, Jen; kazatel

ewangelický w Pešti, len Morawské uené
spolenosti a. t. d. Horliwý zastawatel ná-

rodnosti slowanské w Uhích proti pechwa-
tm MaJar, od nichž welké pronásledowání

zkusil. Po dobytí Budína od císaských wojsk

roku 1849 odebral se do Wídn, kdež téhož

roku nastaupil stolici starožitností slowanských

na universit.

1. Apologia (odrodilca, a proti nim) VI. 4.

2. Slabiká pro dítky VI. 17.

3. Jmenoslow, od Paice (rozmnožil) VI. 161.

4. Básn, neb: Sláwy dcera VI. 291.

5. Národnie zpiewanky VI. 317.

6. ei, písn a básn k milostiwému létu církwe

Pešfansko-Budinské (píspwek) VI. 327.

2065.

7. Památka slaw. dne narození Alex. Rudného z

Rudna, arcib. Ostihomského VI. 446.

8. Oda Šafaíkowi, k Cechíjm odcházejícímu VI.

479.

9. Rozprawy o jménách etc. i starožitnostech ná-

rodu sláwského VI. 977. a

10. Sláwa bohyn VI. 977. b.

11. Qestopis do Itálie etc. VL 1001.

12. ítanka VI. 1327.

13. Nedlní, swátení a píležitostné kázn VI.

1956.

14. Slawení prwního roního examenu se školskau

mládeží církwe Pešfansko-Budinské VI, 2037. a.
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I.í. Dobré Avlaslnosli národu slowaiiského VI.
2037. b.

16. Jak my liito iia»i cwanjr. .slow. církow roz-
innoiownli máme? VI. 2037. c.

17. nábožný pohled na krajinu, která jest matka
ewanp. wíry VI. 2037. d.

18. e pi .'<Ia\vném po.ijwcení etc. superinten-
denta Scberiniho VI. 2037. e.

19. Obraz kesfanské panny VI. 2037. f.

20. Sláwa a wznešenosl úadu kazatelského VI.
2098.

>V asopisech: Casop. Mus. VI. 150. a. 490.
h. 559. d. 599. f.

KoUaí-O-wie, Wácslaw; 1586.
Olficia, neb harmonia qualuor vocum IV. 93.

Hoiiiarowský, Gabriel. — eský bratr;

1467.
Složil písn nábožné, n. p. píse pi wolení knží

r. 1407. (W kancionále III. 48.)

Koilien§ký. Jan Amos. — Narozen dle do-
mnní obecného w Konin na iMoraw, prawd
podobnji 1592

;
poslední biskup bratí

eských. Byl rektorem školy w Perow a

we Fulneku
,

po bitw Blohorské u wy-
hnanstwí w Lesn polske'm spráwce školy a

superintendent; w Londýn, Štokbolmu a w
Elbingu, též u Sigmunda Rákocyho w Saroš-
púlaku w Uhícb pobyw, opt do Lešna, a

odtud do Hamburka, konené do Amstero-
damu se gdsthowal, kdež umel 1672.
1. Janua lingnarum reserata V. 46.
2. Orbis sensualiuni pictus V. 47.
3. Vestibulum V. 62.

4. Umní kazatelské V. 71,
5. Kancionál (spolen .s Tra no wským) V.9G.
6. Maudréhu Catona nnawná pouowání ("pel.")

V. 254.

7. Rád církwe jednoty bratrské V. 379. a.

8. Obojí církwe etc. základ a starožitná trvvan-
liwost V. 379. d.

y. Jana Lasitského historie o pfiwodu a inech
bratí eských (pel. z lat.) V. 375). c.

10. Historia o tžkých protiwenstwích církwe e-
ské V. 379. d.

11. Kšaft umírající matky jednoty bratrské V. 379. e.

12. Smutný hlas zaplašeného etc. pastýe V. 379. f.

13. Boj .Michala a angelu s drakem V. 379. g.

372. c.

14. Srdené napomenutí k nawrácení se etc. V.

379. h.

15. Poslední widc neb kšaft V, 379. i.

16. O sirob V. 487. a. 1390.
17. Labyrint swla V. 487. b.

18. Manuálník aneb jádro celé biblí swaté V. 049.
19. iNábožná pemyšlowání o weei páné V. 723. a.

20. O wymitání nmého etc, ábelslwí V. 723. b.
21. Kázaní XXI. V. 855. a,

22. Dwoji kázaní V. 8.55. b. VI. 1282.
23. Historie o umuení a smrti etc. p. Ježíše Kí-

sli- V. 1241.
24. >cdobytcíilný hrad jméno hospodinowo V.

1372. a. b.

25. Pemyilowání o dokonalosti kesanské V.
1372. b.

26. Praxis pietalis V. 1372. c. i

27. Centrum securitalis t. Hlubina bezpenosti V.
1372. d. I

28. Útoišt w snuženf a nebezpeenslwí V. 1372. f.

29. Wýhosf swotu V. 1372. g.

30. Každodenní modlitby kesfanské V. 1557.
31. Kristofa Kottora widní (z nm. pel.) V,

1673.

Komínek. Leonard. — Knz rádu karmeli-

tánského; 1654.
1. Generální a wšcobecní rcjjulc a prawidla brn-

trstwa nejsw. rodiky boží etc. V. 1128.

2. Navis insliloris t. lodí kupecká V. 1556.

Koilá z Hodišlkowa Mikuláš, wfibec Finilor.

— Místosudí králowstwí eského , mnoho-
Iwárnau ueností oswícený. Tiska byw po

20 let, pro zásluhy o eský jazyk do zernan-

skébo slawu powýšen. Poslední práce jeho

(ponwadž se 30— 40 let cwiil, naslaupiw

literní cestu již r. 1507) oprawenjší jsau.

Umel 1546.
1. Luciana dwoje rozmlauwání: a) Charon a Pa-

Ijnurus: b) Terpsion a Pluto (p el.) III. 107— 1.

2. Žaloby chudých a bohatých ped Saturnem
(z lat. pel.) III. 107—2.

3. kozmlauwání boh pohanských (pel.) III.

107—3.
4. Aenea Sylvia eská kronika (z lat. pel.)

III. 126.

5. Kronika eská III. 128.

6. Aeneáše Sylvia O Štstí (pel.) IIL 209.

7. .Siiá III. 238.

8. Dialogus, w kterémž cech s Pikhartem roz-

inhhvá etc. III. 774.

9. O klnnéní welebné swátosti (pel.) III. 775.

10. Judit (z nm. pel.) IIL 221. a.

1 1. Hra pkných pípowídek od Bokaia IIL 221. b.

12. Prawidío lidského žiwota (z lat. pel.) III.

667. a.

13. Kniha o hoekowání a naíkání sprawedlností

III. 667. b.

Koiicel , Radomír. — Školní pomocník w
Kolinci w Klatowsku; 1838.
AVe Wele VI. 496. m.

Koiliiý, Malauš. — Starší bratr od roku

1 609. Znal ecky, latinsky a hebrejsky. Umel
1622, 8. Února w Brandeyse, 52 let stár jsa.

1. Kniha o powinnostech kesfanských IV, 710.

2. Theatrum divinum. Diwadlo boží IV. 844.

3. Pravvda wítzící IV. 1429.

4. Kazatel domowní IV. 1564.

5. O swátostech IV. 087.

Konený., Izaiáš; 1591.
Historická spráwa z božího slowa o weei pán

V. 1337.

Konený, .L N. 1842-1846.
1. Theoretisí h-praklischc Anleitung zu schnellen

und griindlichen Erlernung der echisch-sla-

wischcn Sprache VI. 88. a.

2. Theorcticko-praklické nawedení k rychlému a

didiladnému nauení se jazyku eskoslowan-
.skému VI. 88. b.

3. Úplný kapesní slowník VI. 168.

Koniás, Antonín. — Narozen w Praze 1691.

Jesuita; missioná po 37 let; a nedužiwý,

kázáwal i ptkrát za den, brzo esky, brzo

nmecky, tak že jej nkdy z kazatelny od-

nesli. Lid tak rozplakáwal, že dále kázati
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nemohl. Kázaje o posledním saudu , etz
okolo krku míwal; wyobrazením pekla ne-

jedny z poslucha o rozum piwedl. Na

(50,000 knih eských spálil, jakožto husitské,

a spsobil, že hrabti Sporkowi tiskárna

wzata. Umel r. i 760.

1. Písniky o tajemslwí wíry V. l.'J2. a. b.

2. Písn na ewangelia nedlní V. 152. a. b.

3. Rozmlauwání o pochybné artikule V. 774. a.

4. Jediná choti Beránkowa V. 774. b,

.'). Postilla V. 850.

6. Práwa katolickýchrodicfi, wrchnostíetc. spráwa
etc. V. 1394.

7. Reflexiones sanctae singulis per menšeni die-

bus V. 1510. a.

8. Rozjímání na každý den w týhodni V. 1510. b.

Konrád, Matj Wácslaw. 1055.

Sláwa kostela sw. 3Iatje na Šárce V. 1055.

Konstanc, Jii. — Narozen w epín 1607.

Jesuita; professor humanitní, mathematiky;

missioná po 12 let; chodíwal ped msto,

a lid , zwlášt dti , na poli a na cestách

w kestanském náboženstwí wyuowal. Na

žádost arcibiskupa jal se pekládati biblí do

eského jazyka , ale díwe wykonání díla

umel r. 1673.
1. Lima linguae bohemicae t. j. brus jazyka e-

ského V. 22.

'2. Mikuláše Lancicia spis o powinnosti bratí e-
holních (peložil) V. 465.

3. Wácslawa Swerlfera Pohromy híchu sinrlel-

ného (z lat. pel.) V. 730.

4. Knížka zlatá, jednomu každému slawu etc. (z

lat. pel.) V. 1408 a.

5. Bartol. Salubia Zrcadlo daše (pel.) V. 1408. b.

6. Cwiení w dokonalosti (pel.) V. 1408. c.

7. Vincentia Caraffy Serafin (pel.) V. 1408. d.

8. Zrcadlo pašiov é (z lat. od Ludw. Ciasia) V.

1408. e

Konwaldský, Matj. — Bratr eský, prwuí

biskup jejich; umel r. 1500 w 68 letech

Avku. Psaní nkterá neb radji sbrkowé
pobožnost a opatrnost jeho prokazují.

Složil nkteré písn w kancionálu III. 48,

Konwalhia, Jos. Fr. 1835—1838.
Komrka zahradnická (vvz dlal a wvdal) VI.

1545. ^
^

Kop, Ferdinand; 1843— 1845.
AV asopisech: Casop. pro katol. duch. VI.

275. d. — Kwty 913. c.

Kopecký, Jan Dalibor. — Narozen 31. Bezna
1815 w Police w Chrudimská ; študowal na

gymnasium w Hradci Králowé, filosofii a me-
dicínu w Praze.

1. Powsli z nowé romantiky (woln \v zdo-
lal) VI. 860.

2. Slovva wdnosti k swálkm narození, jmenin
etc. (spolené s Tupým) YI. 1553.

W asopisech: Kwly VI. 63. a. 496. k. 597.

k. 1140. o. — Wela 496. m. — AVlastimU

1067. X. — Jindy a nyní 1076. e.

Kopecký, J. Martin; 1834.
Udání základu k hlaub wzdláwání zem VI. 1500.

Pispj k Zlaté knize od Krameria VI. 738. a) a

k Cechoslawu VI. 739.

Kopidlanský, wiz Pfleger.
Kopidlenský, Jan z Rosenfeldu; 1662.

Budi duchowní V. 1564.

Koráb, W. — Léka w Žamberce.
Pispl k Prwotinám pkných umní Ví. 734.

Korábová. — Manželka pedešlého.
Nkteré básn w Prwolinách pkných umní VI.

734.
^

^

Korabinský, Jan Malhias: 1788.
Versuch eines kleinen liirkischen Wórterbuchs

VI 153.

Koraiida, Wácslaw. — Narozen w Plzni asi

r. 1423. Stal se bakaláem swob. umní r.

1454, mistrem 1458. Professorem a kollegi-

atem koUeje Karlowy byl od r. 1459; dka-
nem fakulty filosofické 1460, rektorem uni-

versity pokud známo 1463, 1471, 1513.
Léta 1462 poslán s jinými do íma o po-
twrzení kompaktát, smle hájil pijímání pod
obojí ped papežem Piem II. Po smrti Roky-
cany zwolen za administrátora strany pod
obojí (1471. okolo 23. Dub.). Umel we
wysokém stáí, 96 let, 9. Února 1519.
1. Traktát o welebué swátosti pán III. 709.
2. Traktát mistru Pražských o vvelebné swátosti

ollání III. 710.

3. „Nenie pláníkuow" etc. III. 719.

Korbeli, Daniel. — Knz ewangelickv; 1804— 1825.
1. Nowiny postovvské (redigowal) VI. 1088.
2. Denní modlitby pro schowance c. k. akademie
^VI. 2301.

Koí-enaíý, Slawomil F. 1840.
Ohlasy VI. 329.

Koínek, Jan. — Narozen w Cáslawi 1626.
Jesuita; proessor na gymnasium 5 let, we
filosofii též 5 let; kázal 7 let, rektor kolleje

Litomické 3 léta; umel 1680.
Staré pamti Kutnohorské V. 321.

Koínek, Wácslaw; 1838.
W asopisech : Kwly VI. 913. c. 1076. g.

1162. i. — Wela 913. d. 1076. d.

Koka, Pawel z Korkyn.
1. Pamti od r. 1539 až 1593 IV. 624.
2. Knihy a sepsání (?) Píd. 57.

KoiMier, Jan. — Narozen 10, Kwtna 1788
w Teboni; knzem 13. Dubna 1811 ; doktor

theologie, professor biblického uení nowého
zákona; editel biskupského semináe.
W asop. pro katol. duch. VI. 1125. c.

Z Kornic, Burian, wiz 8obek.
Kotsek. — Slowák.

Pispl k Prwoliiiáiu pkných umní VI. 734.

Kosec, Malj; 1831,
Nábožné wlastenské dvv kázn VI. 1959.

Kosinus, Kromížský; 1655.
Pkné pautnické písn V. 94.

Kosorský, Jan; 1553.
Solfcrnus etc. III. 900.

Kostanecký, Jan Konsl.; 1690.



584

Práh milosliwého léta V. 8%.

Kosteleoký, Fr. — 1840.
AVe Welc VI. 49(5. ni.

kostka. Jan 7. Poslupic; 1478—1503.
1. Epišloly proli Pikartm lil. G80.

2. Listy br;)trii ^Vawiniowi III. 74-1.

kostiiei', Šebeslian; 1602.
Kalendá IV. 779. F.

Kostrošic, Wátshnv Leopold. — Uitel školní

w Jimramow na Morav: 1821.
Wýstiaha ped jedeni VI. Ití02.

kosateeký, Fr. 1838-1840.
Wc Wele VI. 496. ni. 559. ii, 913. d. 1080. e.

kose(iek)% ^viz Johaiiiiides.

konina, Ondej; 1691.
Wiidcc k blalio.slawcnL' \vcno.<li s\\. Ikirliora V.

1303.

kostál. Dominik. — Knz; 1784.
Pedinluwa ped ikaiiniáníin po skoneném bhu

zininíni ctc. w iNiiiiliiirce VI 719.

kosticius, Jan. — Jesuita; 1657.
Cwiení durhowní cle. kolleje Jiínské V. 4G4.

kotara, Wojlch. — Narozen 1. Dubna 1742
>v Prosei na panslwí Habrském ; sedlák,

samouk, pirozený básník i jinak wzdlaný
clowk

;
penízem a titulem wrchního rychtáe

poctn ; w 89. roce wku sepsal žiwot swj.
W r. 1827 poslal do museum 6 písní wlastno-

run psaných mimo dw tištné,

líásn rozliné VI. 367. a— f.

kotiítko, Wácslaw. — Narozen 26. Srpna

1810 >v Jenfowicích, studowal gymnasium
\v Mladé Boleslawi, filosofii \v Praze, a pak

bohoslowí w Litomicích a w Praze. Dne

3. Srpna 1835 byl na knžstwí poswcen
a dosazen co kaplan do .Mšena ; na zaátku
pak roku 1841 do listawu pro hluchonmé
w Praze co uitel powolán.
Clowk w podobenstwí (spolen s Frosteni)

Vr. 1168.

kotík, Jan Jaroslaw. — Narozen 8. erwna
1818 w Knzow.ei. Studowal filosofii a me-
dicínu; 1837.
We AVclc VI. fiOO o.

kottler, M. 1842.
We Kwétcch VI. 1078. g.

kotWíi, Jan Ctibor z Freifeldu. — Kanownik

kapituly Pražské; dkan Smeenský 1615
;

probošt w Lilouiicích ; dle swdectwí Bal-

binowa jeden z nejpednjších kazatelw
eských : jazyk náš we swých spisech cizími

fprý) slowy obohatil. Umel 1637.
Mumraj shornické prawdy wymaškaený IV. 1433.

kozmaiiocíuH . Wácslaw áslawský; 1645
-IGCO.
Kráikc wypsání Iidc.elileté wálky V. 278.

knzuri, František (Kosorius) ; 1796.
Thesaurus linguae bohcniicae VI. 56.

Kožlaiiský. Bartolomj z Litomic; 1615—
1 627.

t. Písní na sedm žalmu w IV. 138.

2. Paniálka pohební o žiwoUi a siiirli cle. To-
máše z Prosee IV. 1713.

3. Zlatá néklerá prawidla kesfanského loweka
IV. 1918. V. 1371. a.

4. Dar zlaté ruky V. 1371. b.

krabice, z Weitmíle, Hynek. —- Ze staro-

žitného rodu eského. Žil za Ferdinanda I.,

kterýž mu r. 1537 slawii panského po-
Iwrdil.

1. O rodu pánu z Wcitniile a Krabic IV. 491.
2. Recrinient neb spiávva /.drawí; od Jana Koiipa

(pel.) IV. S7K.

kracDMSký, Mal. Ondej z Hradce Jindi-
chowa. — Fará w Domažlicích 1616.
1. Opia«dowý kontrfekt odporného boje elc. ry-

tiijicírli pod praporcem Krifta pána IV. 1645. a.

2. Wjkladowé a ká/.auí na ewang. sw. Jana
kap. 1. IV. 164.'). h

3. Kázaní p(du"el)iií IV. 1722.

král, Anton Fil. J. — - Filosofie a medicíny

doktor; 1751.
Liboch eorde pio ['onles olVcrlo Marie elc. V. 559.

král, Jose Mirowil. - Narozen w Opon
16. Února 1789. Stal se knzem 12. Srpna

1811 ; kaplan w Jilemnici, w Branné, na

Nowém Hrádku 1817; od r. 1831 fará we
Branné.

1. -Modlitba pán VI. 23S.

2. Nklcré básn pílcžiloslné VI. 423. a— e.

>. e k iiilelstwu VI. J26.
4. Sláwowé praolcowé Cechu VI. 975.

. Prfiwodce ito biskiipslwí Králohradeekém VI.

11.^2.

6. Dokonalý žák VI. 1331.

7. Jeden owínec a jeden pastý VI. 1847.

^. Wypsání žiwota Crhy a Stracholy VI. 2183.

9. llozmlauwání s bohem VI. 2369.
W asopiscrh: Kwly VI. 496. k. — Cecho-

slaw 5,39. b. 570. a. .597. d. 1067. e. 1162. d.

— Dobroslaw 599. d. 1067. d. — asopis pro

katol. duch. 1125. r. — Pispl též k Prwo-
lináni pkných umni VI. 734, k Rozmanilo-
lostem 736, k Hyllosu 737.

kramá, Severin. — 1488.
(W^ydawalel biblí Hl. 536.)

krainár, Josef. — Narozen we Wysokém
25. Srpna 1785, kdež potom faráem byL
Obt wdnosti na slawný siíatek Krant. W. Veita

VI. 408.

W Hlasateli VI. .5()4. a.

krailicriuM, Wácslaw Matj. — Narozen w
Klatowech 1753. Mštan Pražský. Spisowal

nowiny a eské knihy, jichž co wydal (swých

i cizích) jest na 84 swazk. O eský jazyk

a literaturu welmi zaslaužilý. Umel 1808,

22. Bezna.
1. iVowí eslí zpwow pro krásné pohlawí Ví.

277.

2. Albert a Lotte (z nm. pel.) VI. 609.

3. Weerní shromáždní Dubrowieké obce VI.

730. a.

4. Pítel lidu VI. 7.30. b.

5. llybrcol VI. 785. a.

6. Arabské pohádky VI. 785. b.

7. arodjnice Mcgera VI. 785. d.
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8. Rozliné powídaky VI. 785. d.

9. Pežalostné nowiny o nešfaslném Ludwíkowi
XVI., králi franském VI. 94G. a.

10. Náležité w^psání ukrulné smrti Marie Anto-

nie VI. 946. b. 1040. d.

11. Historické wypsání, kterak Amerika wynale-
zena VI. 957.

12. Jana Smila prawdivvé píhody po cestách VI.

995. a.

13. Prwní díl Indie VI. 995. b.

14. Druhý díl Indie VI. 995. c.

15. Cesta do Arábie a do zem swaté VI. 995. d.

16. Kniha Josefowa VI. 1040. a.

17. Laudonvv žiwot (pel.) VI. 1040. b.

IS. Kšaft aneb poslední Avle cis. .Tosefa II. VI.

1040. c.

19. Wnec pocty na wnau památku Gedeonowi
pánu z Laudomi VI. 1044.

20. Císaské král. wlastenecké nowiny (redigo-
wal) VI. 1086.

21. Nowiny poštow.ské (redigowal) VI. 1088.

22. Cirkulární spis pana Háje, biskupa Hradeckého
VI. 1097. a.

23. K dstojn weleb. biskupu Kralohradeckému
podlé wydání jeho cirkulárnílio spisu VI. 1097. b.

24. Dobrá rada w poteb VI. 1191.

•25. Zrcadlo píklad VI. 1286. a.

26. Zrcadlo šlechetnosti VI. 1286. b.

,27. Weselí a smutni píbhowé nezkušených dítek

VI. 1286. c.

28. Alrawowé šlechetných dítek (podlé Kampe)
VI. 1286. d.

29. Mladší Robinson (pel.) VI. 1286. e.

30. Nowý kalendá tolerancí VI. 1417.

31. Patentní runí knížka VI. 1668.

32. Kesanská katolická domowní postilla VI. 1895.

Kramerius, Wácslaw Rodomil. — Syn pede-

šlého.

1. Zertowný zpw o pani zim VI. 457.

2. Obnowený Aesop VI. 573.

3. Král Wácslaw a krásná Zuzana VI. 63ÍÍ.

4. Zlatá kniha VI. 738. a.

5. Dobrozwst VI. 7.38. b.

6. echoslaw (redigowal) VI. 739.

7. Weerní wyražení (redigowal) VI. 750.

8. Ildegcrt (pedlal) VI.'S06. a.

9. Píhody princezky z Pontie VI. 80H. b.

10. Nowé léto VI. 806. c.

11. Wolení manžela VI. 806. d.

12. Polybius VI. 806. e.

13. Potebné a zbytené. Tichý hrad. Daddy darv.

Negr. (peložil) VI. 806. f.

14. Wysthowanci do Brasilie (dle Anialie Šop)
VI. 522. e.

15. Wšeobecná kronika swta VI. 973.

16. Sbírka cest po moi VI. 999. a.

17. Obšírné wypsání ostrowa sw. Heleny VI. 999. b.

18. Moro, žiwot etc. toho generála VI. 1054. n.

19. Napoleon Bonaparte, co byl a jest nyní Ví.

1054. b.

20. Cis. kr. wlastenské nowiny (redigowal) VI.

1086.

21. Dopisowalel pro Cechy a Slowany VI. 1092.

22. Kalendá tolerancí VI. 1422.

23. Wastenský pautník etc. Kalendáe rozliné VI.

1427.

W echoslawu VI. 1162. d.

Kraiiierius , VVojtch , te'ž syn Wácslawa

Matje. — Knz.

Pispl k echoslawu M. 737, k Rozmanito-

stem VI. 1067. b.

Krasl, Jan; 1730.

Kazatel prorocký etc. sw. Jan Nepomucký V. 957.

Krásný, 3Iichal Ignác: 1660.

Kalendá V. 538.

Krasonicky, Wawinec. — Bratr eský:
umel 1532. Mnoho psal, ale málo toho

sbrkft z&stáwá.

1. O uených, obzwlášt jednoty bratrské III. 161.

2. Psaní obšírné etc. o pánu bohu a o wíe III.

707.

3. Psaní proti odtržencin III. 713. a.

4. Ohlášení : Mželi kdo a smlby etc. III. 713. b.

'). Psaní, w nmž se oišfuie od náku etc. III.

741.

Kratina, J..

Pispl k echoslawu VI. 739.

Krátký, Matj. — Fará u swat. Štpána;

1730— 1735.
1. Památka w chrámu pán sw. Jana Nepomu-

ckého V. 965. a. Memoriále in templo domini
V. 965. c.

2. Místo ohn etc. t. j. hrob .sw. Jana Nepomu-
ckého V. 965. b.

Krátký, Wácslaw Eduard. —• Narozen w Ja-

now (Johnsdorf) w echách 1813; kapitulár

ádu sw. Norberta w Nowé íši (Neureusch)

biblioleká tani/.e : sludowal bohoslowí w
Brn; složil slib r. 1835.

Praktická nawedení k prwopoátenímu psaní

VI. 68.

W asopisech: Wela VI. 559. h. 993. h. —
Kwly 993. m. 1140. o.

Kratochvíle. Adam. — ádu kazatelského;

1710.

Nowý koráb Noeiuowý VI, 924.

Kraus, Jan. — Narozen w Dubu (Aicha)

1649. Jesuita; umel w Jiin 1732. Mezi

70 spisy jediný eský, snad od jiného pe-
ložený.

Mgra sed forinosa. Libellus de thaumatursa Jii-
nensi V. 1203.

Kraus, z Krausenlhalu, wiz Carchesius.
Krauský, Jan. — Sedlák Kokoský; 1814.

Pobožnost na den wvroní slawnosti božího tla
VI. 2.324.

Krauský, Jan. — Narozen w Kalusicích dne

18. Února 1814; majitel bospodástwí tamže.

We Kwtech VI. l.m d.

Kraužilka. Fr. 1839.
We Welc VI. 559. b.

Krbec, Jan. — Narozen dne 9. íjna 1791

w Mazicích , polom pestliowán do Lišowa.

obé w kraji Budjowském. Odbyw 1810 gy-
mnasium w Budjowicih, filosofii 1811 — 12

w Praze, a theologii opt w Budjowicíeli.

wyswcen na knéžstwí p? uprázdnení stolice

Budjowické, w Praze, dne 11. Srpna 1815.

Pokaplanowaw we swé diocesi pt let, po-

sléze we mst Blatné
,

pešel w diocezi

Pražskau. ustanowen 25. Záí 1820 za lokn-

41
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listu >v RausillOW. a liiied na lo (3. Ledna

1821) za faráe \ve Slabcích, obé yv okresu

Kakownickem. Odtud powolán do Prahy

anibiskupeui lihinuanskýMi pijal obtowaný
mu lehdiiž (28. Pros. 1828) now zízený auad
Poenilenciara li zpowcdnika u Idawnilio chrámu

sw. ^^'íta. jejž dne I. liiora 1S2!) nastaupil,

íd tu spolu prozalím now zakládaný lístaw

knžské' káznice u sw. Jií. Tu maje po-

chwíli, poí-al leprwé esky psali, nejprwe'

do íasopisu pro kalol. diichowenslwo. Díle

7. Listopadu 1835 uslanowen jest skute-
ným editelem ili rektorem onoho knž-
ského úslawu

;
poctn pozdji (6. Srpna

1842) od arcibiskupa Aloisia z Schrenkí^

z wlastniho jeho pohnutí , hodností arcibi-

skupského notára.

1. Poádek žiwola knžského (z lat. pel.) VI.

1066.

2. Pomocní o pití kníalkv (z nm. pel.) VI. 120.')

3. Mnlý zcliiinr VI. IJIG.

4. Šestinedlní |jobožno>t k nelení elc. Aloysia

Gonzagy VI. 212").

\\ asopisech: ("a.šop. nin.-í. VI. 33. d. — Ca-
.sop. |)ro kalol. duchowenstwo 112.'). c

kí-Cek, Jan St. — Kaplan w Písené; 1840.

Pntowání do swalé zem (pelož.) VI. 1007.

Krejí. Josef. — Narozen >v Horních Duben-

kácii w Jihlawsku 1773, 23. Lnora: studo-

val gymnasium w Báíiské Bystici, potom

iilosofíi a theologii po 6 lei w Prešpurku

;

r. 1797 dne 3. Záí stal se kazaleleiu církwe

ewang. w Humpolci,- potom r. 1803 dne

27. erwence w Krucburku ; dne 14, Února

1814 byl powolán za kazatele eské ewan-
gelické cirkwe do Prahy, kdež r. 1829 za

superintendenta powýšen, umel r. 1843.
1. Zprávvy o swcení teli jubilejní slawnosli re-

formací (z nm. ,Iak. Gl.ilze pel.) VI. 1112.

2. Sebrání nklervcli jubilejních kázaní etc. (z

nm. Jak. Glalze pel.) VI. 1911.

3. IVoNvá rnní knížka, ob.^ahiijící modlitby elc.

VI. 232.Í. 2389.

4. .Modlitby nábožn VI. 2327.

Krejí. Josef. — Narozen w Nowýcli hradech

17. Února 1791: direktor školní w NoMých
dwoích.

Psaní pana K. L. z llalleríi elc. o swin nawrá-
cení do církwe ímské VL 1R30.

Krejí, Jan. - Professor na eské realce

w Praze j assislent pi eském museum od r.

1849.
Slowa žáka druhé tídy hiiniaiiilní etc VI. 726.
NV íasopiserb: hwty VI. 196. k. — Wela

49G. m. .").i9. h.

KeilCk, .Šimon Olešnický; l(i71).

Plast .slrdí elc. Modlitby V. lóHU.

Koilowský. Jakub.
K;ilc(liisiiiii<;. P id. fll .

Kí-ioiiský, Josef (Jaroslaw). — ^) Narodil

jsem se r. 1812 tu nedli po sw. Martin

bisk. w Holicí, kdež otec miij uitelem byl.

Jakž takž na hudb a literních poátcích wy-
cwiený byl jsem, a jedenáctíletý hošík, bez

známosti w nmecké ei odeslán do Král.

Hradce na studie, jež pod professory Chmelaii

a Klicperau odbyw, r. 1830 do Prahy jsem

se odebral, bych na wysokých školách dal-

šího wzdlání dosáhl. \\'šak píliš skrowná

pomoc z otcowského domu odehnala mne
díwe šesti msícíiw od ohniska wd a um, a

já se obrátil k stawu uitelskému. Došed r.

1832 dne 3. Bezna w Kr. Hradci poteb-
ného wyswdení. nastaupil jsem ihned nato
w Konárowicích dráhu swau , odkudž ale

téhož roku na podzim powolán jsem byl do

Jiína k hlawní škole za pomocníka , kdež

lahodu oprawdowého pálelstwi a onu tauhu

1)0 wyšším wzdlání jsem poznal, jíž ani

nejbolestnjší rány a utrpení pekonati ne-

mobaii. Než pohíchu mj roní plat, 40 zl.

st. , byl nepimen skrowný , a ješto ani

z otcowského domu poslailelné píspwky
dáwány býti nemohly, newidljsem po tech

letech jiného zbytí, než abych místo swé
opustil. I odebral jsem se opt do Prahy,

chtje na wzorní škole wyšší kurs slyšeti

;

mimo to zdálo mi se, že co uitel we weli-

kém mst aspo tolik chleba soi) dobudti,

bych bez pekážek a obtíží wzdlání swé

byE i ne dokonali
,
pedce aspoii rozšíiti

mohl. Byl to owšem pauhý sen nezkušeného

mladíka ; — nauzc a bída wšclikého spiisobu

ulehly na mne tak hmotn, že nemoha konen
líže jejich unesli , do swé oliny jsem se

nawrálil, kam krom toho i chiirawost sta-

ikého otce mne wolala. Až do konce

L'nora 1838 pobyl jsem w olcowském dom,
dle sil swých pln powinnosli uitelské za

otce, i lau teše se nadjí, že snad nkdy,

a tebas sebe pozdji, na místo jeho naslau-

pím. Nenadálá jeho smrt piwedla utne k

stizliwosli ; a když jsem byl na lo do we-

siiiky Tebosic za pomocníka se 12 zl. st.

roního platu pesazen, porozuml jsem snadné,

že se nadarmo trmácím a školní prach po-

lykám. 1 šel sem ledy po šesti msících

do Rakaus za woláním bralrowým, jenž

slauže pi finanní slráži, chtl, bych i já w
ady její nastaupil. Wšak již cestau, to ono

tu i tam slyše, znechutil se mi staw len, a

proež pauze bratry swé nawšlíwiw, zpátky

*) Klademe zde žiwotopis tohoto spisowatclc bez

promny, lak jak nám ud nho samého la-

skaw zaslán byl.
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do wlasti jsem pospíšil. Tuším msíce Bezna
1839 byl jsem pijat na Kolínsku za prakti-

kanta k dúchodenskému úadu, a tu se

poala ona perioda, která te'ui z koen
žiwot mj Mywrálila. Mj pedslawený

, p.

J. ermák, muž šlechetne'ho, lidského srdce,

pomáhal owšem , kdekoli pomoci mohl , a i

jín' poznal jsem zde duše, na nž zpomínatí

wždy bude píjemno a sladko ; nicme'n

díwe než uplynulo pl druhého roku, byl

ostatek mého ddíctwi, 80 zl. st., stráwen,

a já, ježto i sestra moje z Kolína se wy-
sthowala, musel newyhnuteln upadnauli vv

nesnáze a pohromy, jakowé obyejn chudoba

táhne po sob. Déleji tí let \v tomto v,y-

trwaw stawu , opt i Kolín jsem opustil,

owšem práw tau dobau, ano dwoje místo

mi podáwáno, t. editelstwí hudby w Kolín

a praktikantstwí s adjutuni 40 zl. w. . av

horách Sumawských. Pro jsem nebral ?

Chtje se prwního chopiti , zaslechl jsem

sikot hlasw protiwnických ze strany jedné,

z druhé pak tušil jsem wýminky, jimž do-

státi arci bych byl nemohl ; druhým chtj

nechtj musel jsem pohrdnauti, nemaje penz,

bych na cestu tu dosti dalekau mohl se wydati.

Pomyslivv si : Do tetice wšeho dobrého, opt
jsem se pustil ku Praze, kam hlawn now
powstalé diwadlo w Riižowé ulici mne lákalo,

pi nmž daufal jsem jaké wýžiwy dopíditi

se a šetrností to ono w lad piwésti. I hlásil

jsem se nkolikráte u direktora, který nepo-

chybn proto konen zhola mne odbyl, pon-
wadž snad n. mém ele etl , že bych se

ani za statistu nehodil. Po mnohých pokusecln,

zde neb tam se uchytiti , nepozstáwalo na

niem, než k otin se utéci, kde od té

doby w dom laskawé sestry tráwím žiwot

a ne weselý, nicmén pemyšlowání tichému

zcela oddaný, byt i asem ten neb onen

komár ped nosem mi zabzuel , hledaje,

eho nikdy nenajde. Nezapírám , a nikdy

zapírati nebudu, že nesklonitelnost má i moje,

uzawenost srdce astji mnoho mnwadily:
awšak i z chyb swých i ze wšeho zmítáni,

jímž žiwot mj až do dna se pohybowal,

mimo jiné ten neskrowný jsem wzal užitek,

že jsem poznal lowka w jeho nejtajnjších

hnutích, w jeho dokonalostech i wadách, w
jeho duchowní wysokosti i tlesné nízkosti;

proež oko mé duše asem i k tm ránám wlíd-

nji se zabírá, od nichž srdce mé snad dlauho

bude trnauti. —
Láska a hích Yl. 90ó.

W asopisech: Kwty VI. 296. U. 91.3. r. —
Wela 9] 3. d.

Ki-iegler, František; 1800.

Harfeník VI. 79fi.

^Pispl k llyllosti VI. 737.

Kí'ika\^ ský, M. Krištof. — Doktor filosolic,

hwzdá pi akademii Krakowské; 1727.
Kalciulár V. .í JO.

Kinecký, Bohuslaw z Boowa. — Wyhnanpr
eský; 1632.
Historie králowslwí Kristowa (pel.) V. 378.

Kinecký, Albrecht z Ronowa; 1631.
IVapomcnuti slaii/.ící k tomu, abychom se nábo-

žeustwí papeženského wystíhali V. 706.

Krišlaii z Prachatic. — Narozen w Prachati-

cích ; stal se bakaláem swob. umní roku

1388, mistrem 1390; byl professorem na

universit od r. 1392 do r. 1405; dkanem
fakulty arlistské r. 1403; rektorem univer-

sity 1412, 1434, 1437; fará u swat. 3Ii-

chala na Starém mst Pražském asi od r.

1405; wýtený lékai-, mathematik a hwzdá;
pidržel se Husa a strany pod obojí ; roku

1415 nawštiwil Husa w jeho wzení w Kost-

nici ; w as wálky Husitské mnohá píkoi
trpl pro nepistupnosf swau rozliným no-

wotáai, jmenowit r. 1421 náwodem mnicha

Jana z Zeliwa, tehdejšího miláka chudiny

Pražské
;

pozdji w rozepi mezi stranau

Englišowau a Píbramowau, s kteraužto po-

slední wypowzen roku 1427, naež se wrá-

titi sml teprw roku 1429. Po nawráceni

krále Sigraunda do zem uslanoweu od nho
r. 1437, 5. Kwtna, s pominutím zwoleného

arcibiskupa .Tana Rokycany , prwní za admi-

nistrátora strany pod oboji, v.e kterém úadu
potwrzeu od krále Albrechta r. 1438, 15.

íjna; brzy na to umel (1439 5. Zái.)

1. Replika na prognostiku jiného kohos III. 231.

2. Herbá III. 261.

3. Lékaské knihy IV. 883.

Kísí of, Wácslaw (?) - Fará Hranický;

1579—1593.
1. hralikv spis o piprawowáni se k smrli IV.

1828. a.

2. Rudolfa Swallera Zrcadlo žiwota kre5ff»nského

IV. 1828. b.

Kížek, Bohuslaw: 1838.
Peložil nkolik hrr Shakespearowých VI. 717.

Krniaii, wiz Kei-iiian.

Krmai) . Jan. — l'itel we wsi Klenoi w
distriktu Malohontském: 1802.
Kratiký wýlah 7. geonralic uherské VI. 1144.

Krorín, (Krocinowský) Jlatj. — Fará Rych-
nowský; 1 6 18 — 1621 ; kazatel ewang. w
Rehnow 1631.
I. Spis o wcci pán IV. 1453. a.

2. O diiwodírh pítomnosti p. n. J. Krisia pii <\v
wocri IV. 1J53. 1).

3. O nprawdoué potebné Krista wšemu slwoení
pítomnosti IV. ! t.')3. c.

í. Harmonia confessionis hohemirae el Auirusta-
nae IV. 1453. d. V. 711. a.

'

5. Wýklad na modlitbu pán IV. 1545*
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6. Ars bene boateque moriendi IV. 164l>.

7. Zpráwa o weeii etc. páné V. 79. a.

H. (Píse exulanlú tcskvch): Ach neslíhlý cfc.

V. 79. It.

9. Pi.rva bililia V. 6Áf<.

10. IVonilauwání k Saniiielowi z Dražuwa V. 711. b.

JI. haidodenni pieiiiyšlowáiií V. 711. v.

12. SiimiiioNviii picdlo7.eni o iimiueni p. Ivri.-<ta V.
7 '20.

Kroh, .lan; 1780.
\V.i()biii;í knížka vW. iiu.dlilb. VI. 2282.

KroIlUUS, (Grolimis) N\'ásla\v. — Narozen

dne 14. Února 1787 \ve wsi Bezince w
Boleslawském kraji na panslwí Blske'm, syn

tamjsilio uiilele : tliodil do normální školy w
Blé od r. 1803, sludowal gymnasium w Mladé

Boleslawi, polom w eské Li|); od r. 1811

Hlosofii w Praze, od r. 1812 n Piarist \v Jloslé.

theologii od roku 1813 w Litomicích, naie/,

w Praze dne 11. Srpna 1815 na knžstNVÍ

wyswécen. Roku 1818 w Lednu stal se

kaplanem w Nowé Lysé, kdež agendu do

eštiny píeložiw, dle ni ohrady církewní mezi

akaloliky wykonáwali zapoíal, Obžalowán z

toho n konsistoí, piesazen byl r. 1819 za

kaplana do Mšena, polom po rozepi s kon-

sistorí Líloméickau (následkem které sedmi-

dennim n>vézením w kláštere dominikánském

w Litomicich pokárán) opt r. 1823 za

kaplana do Brozan. Ješt téhož roku stal

se wšak e.\posilau \v Keseyn nad Ohí, a

\v Lednu r. 1832 faráem na Zwíkowci. Po

mnohých rozepích s patronem lamjším, ry-

tíem Matjem Kalinau z Játhenšteina odst-
howal se odlud r. 1840 do Prahy, kdež

posud žije w saukromí. Sbíráním starožitností

na mnohých cestách swých po rozliných

krajinách eských piln se zanášel. Po bauce
swatodušní w Praze r. 1848 deset nedl u

wzení na Hradanech držán.

1. K jmeninám Jos. hrab. Wrati.sla\va a Jos. hra-

bte z Dilrichsteína VI. 456.

2. Kronika wšech powodní VI. 990. 1034.

3. Hrad Hora Hwzdná (Sternberg) VI. 1032.

4. Staroeské poweti etc. VI. 1083.

ó. Obrana prawdv katolické VI. 1^66.

6. Swétlo žiwota'VI. 2286.

KroJliphole, Jan (Kokawský). — Karo/en

we Sted nad Nitrau ; knz: umel 1683,
málo pres 50 let stár jsa.

Píse \v Citae Tranow.ského V. 86. (i\ad mnohé
jiné lepší.)

Z Kronenfeldu. Jan Wácslaw Coeleslin. —
Dkan, arcijahen Králohradecký ; mocný za-
5fa vatel katolické wíry ; 1625.
1. Kesfanské otázky a odpowdi etc. V. 681.
2. .Iindirha Lanceloita haereticum quarc etc.

Otarky karíské etr. (z lat. pel.) V. 685.

Kropf. František. — Jesuita; 1753.
Indei iocuples iHtlnarum dictionum V. 67

KrsowBky, J. F. 1840.

Wt NVlasllniilu VI. .559. 1.

Krtek, František. — Uitel hhnvní školy Tá-

borské, pak na wzorní škole w Praze; umel
1836.
Úwod krátký k wyhotowení písemností VI. 1700.

Pispl k Prwotínáni pkných umní VI. 734.

Krtský, >viz Melissaeus.
Krudi, Daniel. — Slowák; cirkwi Poddunaj-

ských superintendent 1803; umel 1807.
Ik ke cti Michala Institorisa VI. 2081.

Kruchilia, Jan. — Umiel 1824.

Stworeuí swla VI. 499.

Kruill, F. Malauš; 1712—1723.
1. A. M. D. (!. Sacrosanclae ac individuae trini-

tulis etc. K wlší clí a chwále nejsw. a ne-
rozdílné trojice etc. V. 912. a.

•-'. 1'asloreila Betlem.ská V. 912. b.

.\. Candidus cl rubícnndiis V. 912. c.

Z Krup. Wíl. — Fará Hradecký nad Labem;

1476.
Psaní Oáwdující vvyíiiáni Ležkowo o bratich

III. 689.

Kriiphoský. Mikuláš (jinak Troplpelger z

Budjowic eských) 1592; fará w Chýši;

1612.
1. O jménu l»o/.ím IV. 1334. a.

2. O pokání IV. 1334. b.

;$. Kterak se lowk má k smrti strojili iV. 1334. c.

4. O welebné swálosli IV. 1334. d.

5. O dni saudném IV. 1407. 1893.

KrupillS, Jan; 1634.
In subitum obitum etc. JNa poheb p. Ucnrícha

Straky z Nedabylic V. 198.

Krnpius, Pawel Pacowský. — Stal se baka-

láem swob. umní r. 1615, pozdji mistrem;

byl ped Blohorskau hilwau spráwcem cír-

kewním we Welikém Laukow, blíž Swijan

;

co wysthowanec wrátil se roku 1631 pi
wpádu saském na krátký as do wlasti. Žil

ješt roku 1639.
1. Kalechysmus menší D. Martina Luthera V. 708.

2. Poslední tužebné etc. kázaní nad smrtí .M. Sa-

muele Martíninsa z Dražowa V. 1071.

Krupský, Jakub. — Rodilý z nm. Brodu

(Teutobrodenus). Stal se bakaláem svobod,

umní r. 1605, kteréhožto asu byl uitelem

na tak zwaných classes w kolleji Karlow;
mistrem r. 1608. Pi asu wydání majestátu

cis. Rudolfa , byw spráwcem školy Slánské,

peložil a dedikowal defensorm Plularchowu

paedagogii, sp,sobil si wšak welkau nelibost

jejich pro peložení slowa ncadtQugia na esko
w s a m c o I o ž n i c t w í. Professoi akade-

mití stží zabránili spáleni exemplái^ té

knihy, naež Krupský potrestán krátkým wé-
zením w kolleji (1610).
PIutarchaHodaeporioon, o wychowání dítek (pel,)

1609. IV. 280.

Krusílis, Jlichal Wojtch z Krausenberka

:

1678.
1. Pobožné wítání, rozmlauwání elc. V. 1178.

2. Wfiechném wérným, pobožným etc. V. 1425.

I
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Kriisílis, Martin. — ecli z Bukowa; knz,
wysthowanec \v Lesn polském, pak w Lu-

kašowcích; r. 1631 pi wpádu saském na

cas do Cech se wrátil.

(Známe jej loliko z weršíUii w knize Webra o

nioni r. 1645 piedstawcnýcli).

Kubelka, Tomáš. — Narozen we Zbraslawi

14. Prosince 1768; faktor w tiskárn J.

Fetlerlowé z Wildenbrunnu (arcibiskupské)

;

umi-el 29. Pros. 1836.
1. Kwtenky VI. 303.

2. Zadní schody, neb Píze malých (od Roscnau,

pel.) VI. 631. 667.

3. Jitka z Toggenburku 813. a.

4. Prawísko, kterak Jindich z Dubínowa elc.

(znm. odF. Šmidta pel.) VI. 813. b. 1324. c.

.5. Hirlanda, wéwodkyn z Bretan VI. 813. c.

6. Newíni, aneb následky z newdoniosti VI. 81 3. d.

7. Dležitosti španlské (pel.) VI. 966.

8. Pamtnosti w as panowání Marie Terezie VI.

992. a.

9. Panowání Josefa II. VI. 992. b.

10. Pamtní djowé tidcetileté wálky VI. 992. c.

11. Francauzská wálka VI. 992. d.

12. Djepis ze žiwobylí papeže Pia VII. VI. 1056.

13. Nowiny poštowské (redigowal) VI. 1088.

14. Kraslice aneb malowaná wajíka (pel.) VI.

1306.

15. Košíek típrautkowý VI, 1324. a.

16. Knížka krásných nirawu (pel.) VI. 1324. b.

17. Wyražení w dobách wecerních (od Gellerta,

pel.) VI. 1324. d.

18. Antonín aAnežka (od Smida, pel.) VI. 1324. e.

19. Dobrá rada (od Šmida. pel.) VI. 1324. f.

20. Powídky kwtné mládeži (od Smida
,
pel.)

VI. 1324. g.

2 1

.

Zemský zákon za panowání Frallt. II. (sebral
a peložil) VI. 1682.

22. Wyobrazeni a krátké žiwota wypsání oslawe-
ných služebník etc. božích (pel.) VI. 2180.

23. VVrné popsání žiwota a smrti sw. Wácslawa
VI. 2188.

24. Wzdlání lowka VI. 2251. a.

25. Pobožnost pi jubilaeum swatowyhlášení sw.
Jana Nepom. VI. 2251. b.

26. Spsobné rozwažowání lowka etc.VI. 2251. c.

27. Umuení pán VI. 2251. d.

28. Katolické modlitby VI. 2337.

Pispl k Dobrozwstu VI. 738. b.

Kubeš, Ondej.
(Kronika). Píd. 63.

Kubík, František. Kaplan Kinecký; 1785.
Úzká cesta do nebe VI. 2215.

Kubista, Ant. Prokop. — Narozen w Ronow
10. Kw. 1799; stal se knzem 24. Srpna

1822, kaplan w Cáslawi; admin. expos. we
Zbýšow.
Šlechetná pomsta (od Amalie Sope) VI. 845.

Pispl k Dobrozwstu VI. 738. b.

Kubowi, František. — Narodil se r. 1807
w Horním Jaseném. Uil se w Gemeri latin-

ské a maarské ei. Roku 1822 odešel na

studia do Kežmarku. Pro pilnost obdržel

stipendium Roth. Telekianum. Roku 1828

složil Candidaticum Rigorosum Examen ped

15. Kw. 1793 w
;

praktikant pi
6. Záí w Praze.

superinlendenlem Paulem Josefy w Tisowci.

Roku 1829 wzal pas do nmecké akademie

Jeny. Za knze poswcen jest w Báské
Bystici od Adama Lowie, superintendenta,

a powolán byl nejprwé za kaplana do Horno-

Jasenskc církwe Ew., potom za faráe tamže.

Odtud roku 1833 wolán byl dne 10. Dubna

do Záturecké, dne 18. Srpna do Blatnické,

dne 9. Kijna do Mošowské církwe ; zwolil

sob poslední.

1. Summowní kronika slawných králiiw uherských
VI. 981.

2. Základ wšeho dobrého VI. 1357. 1861.

Kua, Augustin. — Morawan; c. k. appel-

laní radda.

(Píspwek w Sebrání básní od Puchmayera VI.

^278.)

Kuera, Josef. — Narozen 23. Ledna 1792
w Pelaufci; stal se knzem 5. Února 1818;

administrátor Mlékosrbský w Bydžowsku.
W Píteli Mládeže VI. 1473. f. 1520. a. 1874.

Kuera, Prokop 3Iartin. — Knz ádu prae-

monst. na Strahow : kazatel u sw. Jakuba

w Jihlaw.
Nedlní a swátení kázaní VI. 1962.

Píspwek w Sebrání básní od Puchmayera
VI. 278.

Kiiglfr, Jan, — Narozen

Elhenicích w Prachensku

stawitelstwi. Umel 1836,
Pispl k Ilyllosu VI. 737.

Kuhn, wiz Khun.
Kuchaský, Ondej. — Polák; professor we
Waršaw.
\V eské Wele VI. 993. h.

Kukla, František. — Uitel prumyslné školy

nedlní a swátení we Zbraslawi.

Umní potáské VI. 1399.

Kulda, Benedikt. — Narozen w Iwancicich

w Moraw r. 1820; kooperator w Židlocho-

wicích.

W eské Wele VI. 993. h.

Kulhánek, Josef Ferd. — Narozen 16. Února

1791 w dolním Roow , knz 17. Srpna

1814; kaplan w Litomicku.
Knížka ke tení a modlení (podlé Sniidta) VL

2411.

Kulík, Franf. W. Hynek. — Fará Jezenský

(?) 1687.
Jubiiate elc. ku poctiwosti slaw. kr. msta Plzn

V. 895.

Kulnian, Linhart; 1552—1558.
1. Instrukcí o híších otcowských, syníi i cizích

IV. 1266.

2. O piprawení k kíži a k smrti VI. 1804.

Kunc, Anton; 1822.
Jahn Engelbcrl. Rádce pro školní ekance elc.

(pel.) VI. 1257.

Z Kunštatu , Wílém Kuna. — St^wu pan-
ského; 1540.
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hnš|)ara Šweinklelda : O wzdlání swdoiiii (z

ni-iii. picl.) IV. 1802.

Kuiiwaldský. Jakub. — Spráwce a uitel

cirkewní w Starém Jiíne na Moraw ; 1572.
Pisiií' chwal l)ožskV(li IV. 60.

Kunwaldský, Matj. — Starší bratr eský;
1467.

(0(1 nho š písní w kancionálu) III. 48.

Kupšina , >>'ácshnv. — Fará w Kruhu;

1734.
Z spnitka táhnaucí do žiwota wného magnet
^V. 977.

Kurelu^ ský, M. Wawnnec Jacobaeus; 1632.
Kalendá V. 519.

Krka, František. — Narozen 21. Kijna

1802 w Tcynici nad Labem; stal se knzem
15. Srpna 1829: kaplan w Kladn, w Kau-

rimi ; duchowní spráwce we Wolešnici.

Zwláštní pobožnost k s\v. Fiorianii VI. 2393.

Kuten., Jií. — Knz; dkan Jaromský;
1570.
Wýklad na tcu diw etc.nad llorau Kulnaii IV. 807.

Kutheil, Martin ze Šprinsberka. — Dle Bal-

bina narozen >v Kutne'lioe
;

písa Stare'ho

msta Prazskélio ; básník latinský. Umel r.

1564.
1. Appiana Alexandrinského O Illyích (pel.)

IV. 276.

2. Kronika o založení zem eské etc. IV. 416.

3. Kronika welmi pkná o etc. Janowi Zižkowi
IV. 42.Í.

Kutnohorský, Bartolomj. — Knz; 1619.
Kázaní krátké etc. wojákíjm IV. 1656.

Kuzniany, Karel. — Narozen 15. Listopadu

1806 we Bezn, stolice Zwolenske' w Uhích.

Sludowal w Prešpurku a Jen. Kaplan w
Báské Bystici u superintendenta Lowicha

1830, potom kazatel we Zwoln a w Bánské

Bystici 1832. Od r. 1850 professor na

ewang. bohosloveckém ústawu we Wídni.
1. Reci, písn a básn k swcení 501elého nii-

lostiwého Ila církwe Pešfansko - Budinské
fPispwek) VI. 327. 2065.

2. Hronka (redigowal) VI. 768.

3. Dw kázn etc. VI. 2054. a.

4. Obrácení pedku našich na vvíru VI. 2054. h.

5. O požehnaném piisobení prawého swcení
slawnosti dne narození J. C. .Ili VI. 2054. c.

6. Truchlocc pi swcení poestné smrti Fr;ín-

liška I. VI. 2096.
7. Ewangelický funebrál VI. 2135.
S. Modlitby VI. 2417.
W asopisech: Hronka VI. 8. h. 1.50. 1. 1036.

í:. 1140. I. 1173. c. — Kwty 496. k. 5.59. g.

Kwapil. — Aluninus semináe Brnnského;
1782.
Sw»\ý di-nní poádek etc. (g jinými spolen

pftl.j VI. 2284.

Kwch, Budoir. — Narozen w Táboe; knz
rádu sw. Augustina; žil u sw. Dobrolíwé
neb na Oslrwku ; umel 1809.
Ne.imrtedlná etc. památka Krameriusa VI. 418.

Kwot, Fr. — Narozen w Táboe 11. Dubna
roku 1825. Wychowán w Praze, nyní wy-
chowatelem mladých knížat z Lobkowic.
W asopisech: Kwly Vi. 496. k. — >Vcla

559. h. 913. d.

Kuintík, Jií od Hory; 1507.
O klanní Kristu w swátosti III. 749.

Kwis, Josef Jan. — Narozen 1735; Swat.

|)ísma bakalá ; kanowník u sw. Wíta w
Praze, pak probošt; umel 1790.
Chwalo- a nirawoe (na Ant. Petra, arcibiskupa

Pražského) VI. 1985.

Kyba, Frant. W. — Kaplan u sw. Wácslawa
1748.
Mclká panna sluncem odná etc. aneb klášter

panenský sw. Jii V. 1017.

Kyrniezerský, Pawel. — Narozen we ŠCáw-

nici; byl rektorem, potom písaem mstským
w Strážnicí, puk dkanem w Uherském Brod.
Umel 19. Bezna 1589.
1. Konioedia eská o Bohatci a Lazarowi IV.

227. a.

2. Konioedia nowá o wdow IV. 227. b.

3. Tobiáš IV. 227. c.

4. Malá biblí IV. 1298. a.

5. Otázky IV. 1298. c.

6. (Kniha proti bratím) IV. 1298. c.

7. Kázaní IV. 1594.

8. Práwa a naízení ádu a kázn cirkewní IV .

1735.

Kyselo , Karel. — Narozen 28. Cerwence

1794 w BudislaAvi; kaplan u sw. Wojtcha
w Praze. Umel 8. Híjna 1831.
1. Nejnowjší mluwnice eská VI. 83.

2. Swt a inní VI. 842.

Labaun, Jií; 1721.

Pašije s notami V. 120.

Labe, Jindich Turnowský. — Rádu sw. Fran-

tiška provincie eské; 1690.
1. Hájek sw. milosti boží etc. V. 1188. a.

2. Historie o tech swatých obrazích V. 1188. b.

Labler, Wácslaw K. 1827.

Kázaní (ke ctí Frant. Obstzierera) VI. 2050.

W asopisech: Wela VI. 496. m. — Kwly
1067. q.

Laetus, (Weselý?) Jan. — Fará Pacowský

1582, pak áslawský.
1. Otázky kestanské etc. IV. 1305. a.

2. .Naueni o pokání IV. 130.5. b.

Laedis, Lukáš z Tele. — Kanowník Olo-

mucký a dkan Bítowský.
O jednot bratí Waldenských. Píd. 64.

Lat^nnides, Jiík Adalbert.

Apateka koská IV. 911.

Laho, J. — Kazatel pi církwi ewang. Kreuz-

berské; 1784.
Weytah nkterých hlawnich otázek a odpowdi

z uení kesíansk. VI. 1778.

Lahoda, Wácslaw; 1808.

Lanibl, VVilém Dušan. — Studowal lékarstwí

w Praze.

Pohled na Bosnu (pel z ilyrsk.) VI. 1006.

W asopisech: Kwty VL 1008. k.
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Lambl, Fr. Sud.

We Wele VI. 496. m.

Xaiiiyš, Frant. Tobiáš; 1799.
Dokonalé shromáždní elc. wšech naízení pro

cechy VI. 1676.

landfras, Alois Josef; 1818, 1819.

1. Píbuzenslwí (pelož.) VI. 640. 699.

2. Umní, kterak ženy i muži šfastny hýti mo-
hau VI. 1199.

laiidkroiiský, ^viz Hanuš.
Laii^ei*, JaroslaAv. — Narozen 12. Lislop.

1806 w Bohdani. Studowal w Králowé-
- hradci, filosofii av Praze. Umel co dchodní

mstský v, Bohdanci 28. Dub. 1846.

1. Hlasy Wlastenc r. 1832 (Pí spwek) VI.

313. 469.

2. Hlasy Wlastencii r. 1835 (Píspwek) VI.

318
3. Selanky IV. 562.

4. Bohdanecký rukopis VI. .59.3.

5. Cechoslaw (Red^igowal) VI. 749.

AV asopisech: Cechoslaw VI. 8. d. 150. b.

496. i. .597. f. — asop. mus. 496. h. 559. d.

588. g. 597. e. 1076. b. — Kwty 496. k. —
Wnec 521.

Langhoffer, Augustin. — Kazatel w Holii

w Uhich 1824; umel w erwenci 183G.

1. Dnwod wšecky rodie zawazující etc. (o o-
kowání dtí) YI. 1617.

2. Jádro biblické historie VI. 1884.

Láni, Eliáš. — SloAvák ; narozen w Slowen-

ske'm Prawn w Ture. stolici 1570; superin-

tendent církwí Turanske', Orawské a Liptow-

ské stolice. Umel 1617.
1. Katechismus Lutera (wydal spolu s Abralia-

midesem a Melikiu^em) IV. 1406.
2. e na pohbu hrab. Jiího Turza IV. 1721.

láni, Michal; 1682.
Jana Eichhorna Duchowní zbran i pokladíiw
wných pokojík V. 1583.

Lašniur. Jan. — W 15. století.

Cesta sprawedliwá w alchymii III. 246.

Lastowka, Tomáš z HuU-ína. — fará a

dkan w Hradišti 5 1748.
(Wilhelma Danihursta) Ctwrtý lánek wíry: Trpl

pod Pontským Pilátem (pelož.) V. 830. 880.

1018.

Latsny, Ondej Wrbowský. — Kazatel a se-

nior ewang. w Nitranské stolici 1797.e swatá pi posvvcení chrámu ewang. w Ska-
lici VI. 2012.

Lauek, Martin. — Slowák ; narozen w sw.

Martin w Turanske stolici r. 1732; kaza-

tel w Skalici; umel 1802.
1. Radostné prozpwowáuí etc. w den posw-

cení chrámu we Skalici VI. 223.

2. Wypsání žiwota elc. (íottharda Dobšinského

a Lewoského nkdy rektora VI. 1()39.

3. Slowárn aneb konkordancí biblická VI. 1732.

4. Katechismus Ondeje Šmala (wy dal) VI. 1707.

5. Wýklad na nkteré lánky wíry VI. 1890.

6. Slzy w oích uedlník od Ježíše utené VI.

1991.

7. Zlatá bán elc. VI. 2277.

Lauowský.

Cerwenopláílník, od Kotzebue (pelož.) VI. 70-5.

We Wele VI. 496. m.

Laukota, Wácslaw. — Probošt w Raudnici;

1812.
1. Díilcžitost stálého wyznání etc. náboženstwí

etc. VI. 1813.

2. Rukowl prawého náboženstwí VI. 2126. a.

3. Duležito.sl zjeweného náboženstwí VI. 2126. b.

Lauiiský, František Josef: 1843.
We Kwtech VI. 913. c.

Laurentiades, Jií Kostelecký; 1615.
(Kázaní pohební nad Annau Wencelíkowau) IV.

1908.

Lauri, Josef. — Narozen w Praze 1686;
rektor w Hradišti: umel 1754.
Prwní wk rodiky boží Rusanské V. 1225.

Lansnian, J. František. — Spráwce we Št-
žeich (1846).
We Kwtech VI. 496. k. 559. g.

Leb, Jan Klatowský. — Fará w Janowicích;

1609.
O welebné swálosli dewt otázek IV. 1383.

Lebeda, Wácslaw z Bedrštorfu. — Pražan;

zastáwal u Jesuit wšeliké auady asné

;

weda dle Balbina ziwot sprostý a maje

pknau ruku, zbýwající as swj obracel na

opisowáni knih; žil 1610.
Poznamenání mst, zámkw elc. w Cechách IV.

662.

Led, Jan; 1580.
Píse o hromobitné baui a zapálení makowice

na wži kostelní msta Weiwar IV. 167.

Ledecký, wiz Wodicka.
Lednický, Jeremiáš. — Radní msta Lewoe

;

umel 1685.
(Od nho je 23 písní, z nichž 14 piiwodních.

Wiz: Tablic. Poes. II. 6.)

Lehenstein, Jan Arnolt; 1612.
Zlatý spasení lidského etz IV. 1404.

Lehký, J- K. — Konceptní praktikant pi kraj-

ském úad w Plzni: umel 1825.

Láska a wdnost swdomí (spolu s Hiibnereni)

VI. 818.

W Dobroslawu VI. 964.

Lehocký, Daniel. — Slowák ; kazatel Horno-

Miinský; 1786.
Kniha o maudréni a kesanském wychowání dítek

VI. 12Ó0.

Z Lehoty, Hoislaw.
Wc Kwtech VI. 1076. s,.

Lelek, Cyprian. — Narodil se 1812 20. Bijna

w msteku Benešow w pruském Slezsku.

Nawštwowal gymnasium Opawské a Hlubické

(Leobschiitz), sludowal we Wratislawi boho-

slowi, kde 1836 za knze wyswcen jest.

Kooperaforem byl nejprwé w Baborow,
potom w Oldrysow , a od roku 1839 >v

Huliu, kdež 1846 na kaplanstwí powýšen;

1849 opt pesazen do Baborowa ; 12. Listo-

padu 1848 za deputowaného do Berlina

wywolen jsa, ješt nkolik dní ped roz-
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puštním snmu do toho hlawníiio msta
pišel. Roku 1849 4. Bezna ke snmu
Frankobrodskému co zwolený zástupce kraje

Katíborskélio se odebral , odkudž \v nowau
swau štaci se uwázal.

Opis Slezska VI. 1161.

Leiihard, Wácslaw. — Narozen w Autere'm

(Neumarkt) >v Plzesku 1746. Jesuita; pro-

essor humanitní ; katecheta , pak direktor

pi normální škole od r. 1782 ; dworní

kaplan, kanowník u Wšech Swalých na hrad
Pražském; scholasticus 1790: rektor univer-

sity 1807.
Uwedení, jak školní katcchelowé posUlly Scipio-

nowy eic. užhvali inohau YI. 1891.

Leilk, Jakub Jan. — Fará we Staré Plzni

(Plzenci) 1706.
Propugnaculuiii, aneb bratrstwa Mariánského cle.

bašty zbrojué V. 1138.

Z Lercheiifclsu, Jan Sixf, — Probošt w
Litomicích, kanowník Wyšehradský, Pražský,

>v Staré Boleslawi a w Budišíné; básnictwi

a hudby milowný. Umel 1629.
1. Kázaní o lásce IV. 1621.

2. Kázaní nad p. Popelem z Lobkovvic IV. 1683.
3. Hislorie o žiwolu a smrti s\v. Jana apoštola

IV. 1794. a.

4. Ziwot s\v. panny Kateiny IV. 1794. I>.

ó. Kesanské otázky a odpwwédi V. 681.

6. Ziwot sw. Aorbcrla V. 12r)2. a.

7. Penesení sw. Norberta V. 12r>2. h.

Lenka, Štpán. — Slowák ; narozen \\e

Wrchowcích w Uhích 1757. Byl 15 let w
Cechách co knz ewangelický, od r. 1786
superintendent; r. 1798 dostal se do Edházu,

1810 do Malelio Kereše. Umel 1818 21.

Ledna.

1. IVowá kniha /pwíi Uesfanských VI. 222.
2. K swatb Ondeje Skidtetyho VI. 356. a.

3. Jiskra lásky etc. (k swatbé Karla Wojtchow -

.ského) VI. 356. b.

4. Nowiny eskoslowanské VI. 1087.

5. Wdný protestant VI. 1108.

6. Suninia zákonu božílio etc. VI. 1110.

7. iVowá loterie pro hospodáe etc. VI. 1179.

8. Poklad národu cle. VI. 1184,

9. Rozndauwání jednoho helwetského wyslanre
.-< ewangelickýni VI. 1767.

10. Poátené cwieiií w náboženstwí VI. 1801.

11. Uwedení ke gnintowníniu poznáni kesf. ná-
boženstwí VI. 1803.

12. Oswícený kesan ewangelieký VI. 1864.'

Letiiiský, K. M
We Kwlceh VI. 496. k. 913, r. 1076. g.

Letrnií;cr, J. — Katecheta školy normální;
1790.

Žiwot pána Ježíše VI. 2160.

leucoiieus, Filip. — Fará w Sobchlebích
1608.
Sedmerý spúsob zpíwání Ictanie IV. 103,

JLcukopetrus, Mikuláš Caesareus; 1559.
Wyznamenání a zjewení prawého wléwání ne-

beského IV. 754.

Lewa, Sigmund.T— Tiska 1642.
1. Dnchowní zbrojnice V. 1548.
2. Pau k boží krwi V. 1606.

Lewiliský. Wojtch; 1820.
Agenda VI.' 2127.

JLhota, Jan Nep, (Kwtoslaw Bysliický). —
Narodil se w Miletín dne 16. Kwlna 1811.
Wykonaw studia gymnasíalni w Jiíne, (1823 —
1830J, a filosofická w Praze chtl se oddati

professue, ale pro skrowné tehdáž wyhlídky
odhodlal se slyšeti práwa. W prwním roce

práw zanášeje se stále myšlenkau na pro-

fessuru, stal se také auskullalorem na aka-

demickém gymnasium. VV Híjnu 1833 po-
drobil pe konkursu pro privátní gymnasialni

uitele, naež se stal wychowatelem >v dom
doktora práw, Wácslawa rytíe z Eisenšteinu.

Po skonených juridických studiích wystaupil

z tohoto domu. a šel do Kralowé Hradce k

magistrálu a kriminálnímu saudu do praxí, a

odbyl appelaní zkaušky a zkaušku pro poli-

tické auady. W msíci ervvnu 1843 poslán k

magistrátu do Truinowa co wypomáhající

referent, stal se pozdji lamže prozatímním

magistrátnim raddau. W msíci Cerwnu 1848
pesazen do Náchoda co prozatímní radda k

magistrátu. Sotvva wšak tento aui-ad na-

slaupil , zwolen dne 8. erwcnce 1848 w
IFoickém okresu za wyslance do Rakauského

íšského snmu, za literýmžto powoláním se

do Wídn odebral. W íjnu 1848 s jinými

poslanci eskými pro nebezpecensfwí žiwota

odebral se z Wídn. Po rozpuštní snmu
Kromížského nawrálil se opt do Náchoda

k swému úadu. W msíci íjnu 1849 byl

povvolán k okresní komissí pro wywazeni
grunlfi w okresu Pardubickém jakožto ju-

stiirí komisai-, a pracowal o wywazeni panstwí

Chollického až do 10, Ledna 1850, Bvw
zatím powolán za c. k. podkrajského hejt-

mana do okresu Nowomstského, odebral se

dne 10. Ledna 1850 z Choltic na ^owé
Msto nad Metuji, kdež 15, Ledna 1850
swúj nuad nastaupil a posud zasláwá.

1. Wyzwda VI. 686.

2. Zpowdlník VI. 910.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. 1067, (|.

1140. o. 1076. g. — Rozlinosti 600. n. —
Pítel mládeže 1409. h.

j/lbaiiský, Vincenc Emanuel; 1843;
1. Karbaník Latonr VI. 876. a.

2. Wypowzencc VI. 876. b.

3. Jen ctností docházíms štstí VI. 876. c,

Jiibeiiský, Milota.

Wc >Vlastiniilu VI, 913. e.

Liberda, Jan. — Kazatel w Berlín; umel
1742,
1. A y.ai JI. Klí Dawidw eic. V. 127.

2. Harfa nowá na hoe Sión V, 131.
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Libertin, Jan. — Narozen w Rakowníce:

mistr filosofie 1654 ; Jesuita
\

professor

^rainmatikalní a kazatel \ umel 1 724.
1. De ediicationejuventulis, t. j. Mrawné a spráwné

jednání etc. V. 498.

2. Mali corvi maliim ovuni V. 761.

3. Paprslek swátosti, t. j. wýtah z podivvného /.i-

wota Jana Frant. Regis V. 1315.

4. 3Iemento mel. O srownání wle naší s wfilí

boží V. 1463. a.

.}. Desítka apoštolská s\v. Xaveria V. 1463. h.

6. Dies amoris (pel. z lat. .lak. Bomanna) V.

1463. i.

Libertin, Jií Jan. — Dkan w Rakowníte

1713; kanowník na hrad Pražském 1724.
1. Sladký trojlistý jetel etc, t. j. sw. Bernard elc.

V. 914. a.

2. Poestná hádka pobožná wádka o swat. otce

Bernarda etc. V. 914. b.

3. Svvatý jeden mnohonásobný, f. j. blahoslaw.

Bernard V. 914. c.

4. Plášf w plášti etc. V. 914. d.

.*). Weleslawná cesta etc. konána elc. skrze wel.

pannu Petroniliu Wratislawowau z Mitrowic
V. 914. e.

6. Jan celého svveta nejen samého Nepomuka etc.

V. 914. f.

7. Trojí pramen, t. j. arcibralrstwo nejsw. Tro-
jice V. 1141.

Libertin , Jan Ign. ~ Bakalá theoloffic

:

fará w mslysi Meyt 1723—1730.
1. Divá Ludmila V. 923. a.

2. Divus Ignatius V. 923. b.

3. Sw. Antonín Paduanský V. 923. c.

4. Mikuláš swalý hospodá dobrý V. 923. d.

r>. Swatý Jan Neponuický V. 923. o.

Liborius; 1777.
Chvvaloic o sw. Prokopnwi VI. 1981.

L Licka, >viz Brikcí.
Li^oura, A. iM.

t. Dr. Fausta katechismus zdravvi (pe I.) VI.

1595.

2. Nawštíwcní panny Marie VI. 2175.

Lichtfnbergofvá , Theresia. — We Wile-

mow.
We VVéuci VI. 521.

Linian, J. Boh. — Narozen w Blahoticích u

Slane'ho; studující ranhojictwí; umel 1845 (?)

W asopisech: eské besedy VI. 340. —
Kwly 496. k. 559.g. 913, c. — Wcia .588. h.

Linda, Jose. — Narozen w Mitrowicích ;

absolvowal práwa : byl praktikantem pi kni-

hown universitní; umel 10. Února 1^31

w mladém wéku.
1. K jmeninám arcib. Wácsl. Leopolda (~'hlunt-

anského VI. 427.

2. Jaroslaw Sternbcrg. VI. 651. a.

3. Fiesko (od Šillcra; p.el.) VI. 651. b.

4. Auklady a láska (od.Sillera; pel.) VI. 6ol.c.

5. Zwstowatel VI. 742.

6. Rozlinosti Pražských nowin (rediff.) VI.

745.

7. Záe nad pohanstwem nebo Wácslaw a Bole-

slaw VI. 812.

S. Nowiny pošlowské (redígowal) VI. 1088,

9, Pražské noM-iny (redigoAval) VI. 1093.

10. Obrazní pírodoznámská kniha etc. (pel.)
VI. 1313.

\V asopisech: Rozmanitosti VL 58Si. b. —
Rozlinosti Pražské 599. q.

Link, y>'\t Lynk.
Linteon, Peir, w.Litomický i. Pilsenburka.

Lipenský. — Knz; 1507.
woje psaní proti bratím III. 750.

Lipský, Jan; 1623.
O ženách a jich nemocech V. 590.

Líschovinus, Samuel.

Pewná nadje wících w as obecné úzkosti

(Kázaní z píležitosti ohn w Báské Bystici)
V. 1045.

Liška, Antonín. — Narozen we Hrádku u

Sušice 1791, 27. Bezna; ádu prsmonstrát-

.ského na Slrahow: professor humanitni w
Jindiichow Hradci, potom prasfekt w Bochiu

w Halii.

1

.

Klcmentarunlcrrichl in der bohmischcn Sprache
VI. 78.

3. Wílání W. L. knížete Chlumanského , arcib.

Pražského VI. 414.

3. Swatý Wácslaw. Truchlohra VI. 634.

4. líomcrowa Odyssea (pel.) VI. 930.

Lišowský, Joachim Alex. Nicolaides. — Alam-
nus u Jesuilft 1635.
j. .lana Frid. Mateucsia: Berla králowská etc.

arcidoniu rakanského (z lat.) V. 268.

2. Jer. Drexelia Kížowá škola (z lat. pe')
V. 1392.

3. Téhož Herolt smrti (pel.) V. 1393. ».

4. Téhož Rozjímání o wnosti (pel.) V. 1393, b.

Litnnská, Jaroslawa; 1843.
>Vc huétcch VI. 9t3. c.

Litnénský, wiz šttka.
Litomický , Petr. — Fará w Zasadí,

pedmstí Litomickém; 1541.
1. (Spis proti Aiiguslowi) IV. 1233. c.

2 ( Druhý proti léinuž na jeho odpowd ) IV.

1233, H.

Litomický. Petr r. Pilscnburku, jinak Lin-

teon; 1613.' >

I. Jistá a patrná církwe swalé znamení IV. 1341.

2 Krátká spráwa o píjímání welebné swátosti

IV. UOS.
3. Luká.šp Pinclla O dokonalosti zákonní knihy

••l\>cry (pel.) IV. 18S!.

Litur:;iis, Jan, % Turska; 1557.
1. Lékaslwí cle. proti mornímu nakažení (pel.

7. nom.) IV. Mf)4.

'2. I.ilurgia sacra, lékastwí duchowni tohoto asu
iiiorniho etc IV. Í957.

LitMÍll., Fridrich z Hlinné. — Koncipista a

translafor pi eské kancellái 1611.
Akta a kopir nklcrých psaní elc. mezi Rudol-

fem II, a Alaliášein IV. 149.

Z Lnbko^vic, .lan na llasišfein; 1504

—

1505.
1. Pntowání k božímu hrobu lil. 199.

2. Mrawné nauení III. 226.

Z Lobkowic, Ladislaw (starší) na Chlumci

a na Jistebnicí. — N6J\%7í:ší hofmistr 1579,
Píaní jeho IV. 24?.

42
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X Lohkowic, Jan; 1550.

1. Lobkowického domu spoádání IV. 492.

2. Enisina Roterodamského kniha, jakby se lo-
^^k k smrti hotowiti ml IV. 181 ó.

Loeika., Jan. — Domažlický. — Fará u sw.

Mikuláše na Starém mst 1G18.

1. Kázaní o utrpení p. Krista IV. 1652. a.

2. O posledním saudu IV. 1652. b.

3. Jiná kázaní IV. 1652. c.

Lodereker, Petr; 1605.
Dictionarium septem linguarum IV. 41.

Lokatella, Josef Bartol. — Z Klatow; fará

w Sukdolo; r. 1791 kanowník na hrade

Pražském; umel 1800.
Láska a milost Marie p. Klatowské VI. 2142.

Lomili cký, Šimon z Budce. — Narozen w
Lomnici 1560. Studowal w Jindichohradecké

škole, založené a nadané od Wiléma z Ro-
senberka; byl 7 let spráwcem školním w
Kardašow ecici. Do Prahy pešed, koru-

nowán od Rudolfa II. za básníka, powýšen do

slawu, a dworským básníkem uiinen s píjmy
hodnými. Po bitw Blohorské pro písn

bauliwé sto ranami bit, a polomrtew odnesen;

potom žebral, nazýwaje sePtochos. Rýmy jeho,

ac nkdy twrdé, mnohem plynnjší jsau než

prostomluwa jeho. Nejwtší síla w komi-

ckém a satye.
1. Písn na ewangelia IV. 77. a.

2. Kancionál IV. 77. b.

3. Lamenlatio, t. j. pežalostiwá a taužebná pí-

se etc. IV. 77. c.

4. Píse etc. o jedné ímské císaown IV. 159.

5. Dwé písn nowé : Super pecunia plus quam
virtus. Super contrario IV. 169. a.

6. Kroniky a historie Trajana císae IV. 169. b.

7. Píse o smrti Rudolfa IL IV. 173. a.

8. O zrádcích wlasli IV. 173. b.

9. O slawném píjezdu a korunowání Fridricha

krále IV. 173. c.

10. Sediské wílání ef. IV. 173. d.

11. O Jiín IV. 173. e.

12. Píse ialostiwá o zkáze zem eské IV. 173. f.

13. Píse o dústojenstwí stavvu manželského (k

swatb Petra z Rosenbcrka) IV. 183. a.

14. Wéno manželské (k swatb Joachima Wol-
dricha z Hradce) IV. 183. b.

15. Krátké nauení mladému hospodái IV. 207. a.

16. Dwé písn nowé. Prwní w sob obsahuje

wá.še swta ukazuje etc. IV. 207. b.

17. Hádání aneb rozepe mezi knzem a zemanem
IV. 207. c.

18. Komcdia aneb hra kratiká etc. o radostném
wzkíiení Krista IV. 228.

19. Pia druhého list poselací k tureckému císai
(z lat. pel.) IV. 5Í)0.

20. Knížka o žiwolu a dobrém chowání filosofw
pohanských IV. 619.

21. O t?dmi elzích Jábelských IV. 689. a.

22. Kupidowa stela IV. 689 b.
23. Tance IV. 689. c.

21. IJrhau jazyk IV. 689. d.
25. Pfvrha žiwola IV. 089. e
26. Tobolka zlatá IV. 689. f.

27. O dítkách kestanských IV. 738.

• 28. List poselací k tureckému císai fz lat. pel.)
IV. 1371.

'^

29. Wítzstwí wíry proti kacístwí IV. 1439.
30. Wýklad prostý etc. na Otenáš IV. 1527.
31. Postní zwyk IV. 1741.
32. Kšaft sw. Jeronýma (z lat. pel.) IV. 1778
33. Pád swta IV. '1857. a.

34. Poheb Krista pána IV. 1857. b.

35. Rozmlauwání Krista p. s kesanem IV. 1857. c.

36. Rženec IV. 1857. d.

37. Nauení manželské V. 188.

38. Mrtwé památka (o Katein Pruškowé ze Mšen)
V. 197.

39. Píse žalostiwá o zkáze a plundrowání zem
eské V. 206. a.

40. Píse nowá o táboru V. 206. b.

41. O pokoji uherském V. 206. c.

42. Cesta do nebe V. 1370.

Loilgolíus. Michal, Králowický. — Knéz,
fará w Boislawi 1617.
1. Complementum astronomiae (pel. z Naffelia)

IV. 790. \
^

2. J. Arndta anatomia etc, t. j. (Jlwery knihy o
prawém pokání (znm. pel.) IV. 1262. 1445.

Z Lo§U, Zdenek Otta. — 1601.
Antikristw saud IV. 1367.

Lowcálii, Jan. — Slowák ; narozen 1678;
knz Tomášowský ; umel 1756.
(Dw písn w Citae Tranowského V, 86.)

Lstiborský, Hawel, jinak z Železné; 1592.
Quatuor novissimorum. Knížka srdená o tyech

budaucích wcech IV. 1845.

Lliciu, Pawel Heliconiades. — Stal se baka-
láem swob. umní r. 1546.
1. Kniha o nestálém štstí. Knížka druhá o cí-

sai Karlowi IV. (z Lupáe peložil) IV.
426. 682.

2. Rozmlauwání boha s Ewau IV. 1274.
3. Kniha o rozdílu a powinnosti starého a no-

wého zákona IV. 1279. a.

4. O z mrtwých wslání Krista IV. 1279. b.

5. Wýklad na Agnus Deí IV. 1504.

6. Perozkošná zahrádka etc. (od M. Linharta Ja-
kobi; pelož.) IV. 1816.

flc Luck, Štpán. — Slowák; kazatel w Iwan-

ín w Uhích 1780.
1. Spolusebrání nkterých mrawných wcí VI.

1285.

2. Gruntowní uení o láncích wíry VI. 1752.

LudoAvici. —
AV Hlasateli VI. 539.

Lndwík, Josef Myslimír Anton. — Narozen

22. Dub. 1796 w Dolanech blíž Jarome;
stal se knzem 24. Srp. 1819, duchowní

spráwce we Studnici od r. 1833.
1. Wrná ryzka VI. 827. a.

2. Romulus (od Lafontaina) VI. 827. b.

3. Chimanyho utšcnky VI. 1319.

W asopisech: Rozlinosti VI. 8. n. — Pautník

150. h. — Wnec .521. — Rozmanitostí 993.

c. 1008. b. — KwtY 150. f. 993. m. 1549. —

.

Pautník 1008. I. — Casop. mus. 1036. c. 1067.

i. — Krok 1084. e. — echoslaw 496. i. 1162.

d. — Pítel Mládeže 1260.

Lukáš ,
brglr. — Pražský bakalá. Starší

jednoty bratrské. Roku 1504 s Wawincera
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Krasonickým poslawen od pánft swých dd

Prahy k roznilauwání o wíe s mistry Praž-

skými. Wypowdín r, Prahy, prošel ecko,

Wlachy a Francauzsko. Umel r. 1537 w
stái okolo 70 let.

1. Odpowd na spis Kiirandy o swálosti pán III.

709.

2. Spis o pann Marii III. 729. a.

3. O spasení wšech obecném III. 72B. b.

4. Psaní o písaze III. 729. a.

5. Psaní bratím Turnowským o smrti bratra Jana

Klenowského III. 729. b.

6. Psaní panu Kawkowi III, 729. c.

7. Psaní mistru Hawiowí III. 736.

8. Psaní od bratí na otázku: Proti, jenž nadje
hledají, ídcí jí požívvají III. 737.

9. Ubírajícího se do Prahy psaní k bratím Bo-
leslawským III. 743. a.

10. Psaní na olázku, pro se syn boží etc. wflil

III. 743. b.

11. Spis o požíwání tla a krwe p. J. Krista III.

761. a.

12. Psaní bratru BenešowiBaworynskémuIII. 761. b.

13. Spis o obnowení církwe III. 761. c.

14. List starším jednoty III. 761. d.

15. List o nadji III. 761. e.

16. Odpowd na spis proti bratím III. 772.

17. Poet wíry III. 776. a.

18. List ke sboru z wzení III. 776. b.

19. Odpowd na spis Zaubka ze Zdtin III. 776. c.

20. Spis o šesti píinách bludu III. 776. d.

21. Odpowd na spis Kalencnw III. 796.

22. Wýklad na zjevvení sw. Jana III. 824. a.

23. Wýklad na 6. kapitolu sw. Jana III. 824. a.

24. Wýklad na knihu žaltá III. 824. c.

25. O dowrnosti III. 893. a.

26. Zpráwa lowku wrnému pracujícímu k smrti

III. 893. b.

Lukawec, Jan.

Kronika Táborská III. 165.

Xukei, František Bohuslaw. — Narozen 6.

Cw. 1809 w Jestebí; stal se knzem 25.

wc. 1833 ; kooperator w Harassdorf w
Bydžowsku-, byl zámeckým proboštem w Saynu

nad Rýnem, pak wychowatelem w Praze.

1. Malý wneek VI. 890.

2. Šlechetný mstitel (dle Chimaniho) VI. 1208.

3. Krátké pouení o písaze VI. 1210.

4. Den weliký se blíží, aneb píprawa malikých
k sw. pijímání (dle Junga) VI. 1367.

5. Šlechetná Julie VI. 1374.

6. Krátký zempis VI. 1380.

W Píteli Mládeže VI. 1260.

Lupá, Martin z Chrudim. — Zwolen od

staw pod obojí r. 1435 za sufTragana arci-

biskupa Pražského.

1. List, jímž wyznáwá wíru swau o swátosti

oltání III. 629.

2. Traktát proti luišti pekelnému III. 638.

3. List proti kropái III. 688.

liUpiils, Krištof. — Narozen w Praze 1635;

Jesuita
\

procuralor provinciae , missionár a

zpowdník na sw. Hoe; umel 1680.
1. Drexelia: Theatrum aneb diwadlo božího ízení

(z lat. pel.) V. 817.

2. Lancicia: Pobožný a swatý" žiwot Marie Bo-

naventury (z lat. pelož.) V. 1287.

Z Lužnice, Matj. — 1541.

o porážce, která se slala u Budína IV. 294.

lužský, Melichar. — Fará w Cethorazích (?)

1604.
Kázaní pi pohbu rytíe Jindicha K. Wencelíka

z Wrchowišf IV. 1678.

Lwowický, Cyprian z Lwowic, — Narozen

w Králowé Hradci ; wýtený hwzdá. Umel

w Dillingen w Bawoich pi dwoe falckrabí

Kazimíra r. 1573 25 Kwtna.
Pranoslika IV. 755.

lykaon, Pawel Kostelecký ; 1615.
,

'Padesatero duchowní pemyšlowání IV. 1905.

lykíška, Hanuš. — 1845;

Bílá paní VI. 607.

lyknowský, Jií. — eský bratr.

Píse w kancionále III. 48.

jLynk, Matj. — Fará u swat. Wojtcha w
*Praze 1730—1734.
1. W tisíci létech dwojí eská sláwa etc. V. 964. a.

2. Sedlo tajné a práw swaté spícího Miroslawa

etc. V. 964. b.

lýsek, Jar. — 1841.

We Kwtech VI. 1076. g.

Macan, Jakub Rafael. — Narozen 25. íjna

1794 w Radnicích; stal se knzem 15. Srp.

1819; kaplan w Mirošow ,
pak fará we

Slabci ; dkan w Celakowících ; umel roku

1849.
1. Píjemné weery VI. 1312.

2. Ježíš Kristus we 14 nedlních kázaní za pn-f

klad ctnosti wystawený VI. 1949.

3. Rukowt chrámowých pobožností VI. 2 138. 2275.

4. Rukowt pobožného kesana VI. 2444.

Macer, Bartolomj z Letošic; 1598.

Historia o Tamrlanowi (z lat. pel.) IV. 366.

Maciai, Alexander. — Slowák; 1718.

Chleby prwotin V. 869.

Blade. —
(Píse jedna w kancionálu III. 48.)

Maget, Karel. — Narozen w Tišowicích na

Moraw 1683. Jesuita; rektor a mistr no-

wicílw; umel w Chomutow 1746.

1. Kesfanské uení starých ímských katolických

kesfaníi V. 763.
,, ,,o.

2. Žiwot sw. Jana Nepomuckého V. 1321.

3. Duchowní cwiení sw. otce Ignacia z Lojoly

(pel.) V. 1444.

4. Snop jedenáctero Josefowi se klanjících (pel.)

V. 1013.

Mai;old8ký, Šimon; 1804.

Weselá nábožnost etc. VI. 228.

Mácha, Karel Hynek, — Narozen 15. Listop.-

1810 w Praze. Nadjný básník. Umel co

praktikant pi krajském úad w Litomir.

cích, r. 1838.

1. eské besedv (pisp wek) VI. 340.

2. Spisy sebrané VI. 349.

W a s o p i s e ch : Kwty VI, 496. k. — Wnec
521.

' Macháek , Simeon Karel. — Narozen w
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Praze 1*99 w Prosinci; professor hum. w
Jiriné. Umel w Prate 1816, 2. Kijna.

1. B<ihiiu:>che Chrestomalhie fr Deiitsolii* VI.

133. g.

'2. Krasoeník V I. 297.

X Hlasv wlaslcncii k I.Bi/.. IKVi (|ni.s |> i- w c k)

VI. 313. 469.

4. Hlasy wlnsteiicii r. 183.'». (|>í.<.|i w ek j M.
318.

. Hlasy w-riivtli ('ímIiú (pií s|i wek) VI.311).

•>. Drobn básn VI. 3")!.

7. ZpéwY tesk pi piaiiuluric ublowaii liiab.

VVrališlaw. VI. .')()«. a.

8. Zpwv eské elc. oblownii pann olcow
VI. 508. b.

9. (íolhuwa Ipliiutiiia (pirlo/..) M. 019. a.

10. Rodina šweviai>ká ( .il aslt lli ) VI. (il9. b.

11. >V(.(la (z l}onill>lio) VI. U19. ..

12. Don Juan (pelo/.) M. »iJ9. il.

13. Lazebník Se\ill.skv V|. (J49. e.

14. Ženithowé VI. 049. 1.

15. Zkau.^ka \vi'no.'%li (dle l.alunlaiiia ) VI. t>(9. ».

16. Othello VI. 0J9 li.

17. Awolníei (dle Haupaelia) VI. 049. i.

18. Panna Dileanská. od .Šillera (pel.) VI 019 k

19. /áwiše VI. 0Í9. I.

20. .\()\v diwadelni liry VI. 049. iii.

21. (Jinúli pekladu « íce \v iiikopi.sr) VI. 019.
a- li.

22. O bií.'4nicl\\ i (í Horáee. pelož.) VI. 922. a.

23. M. Tiillia ieerona lwero eí pioli Calilinowi
(peh.i.) VI. 922. b.

24. Julins Caesar (pel.) VI. 922. r.

25. Jaro2>ín a .Swataxva VI. 1337.
VV r-a.sopise<-li : ('a.sop. inn.-;. V|. 49tí. 11.932.1.

VVela 490. ni. — Oerlio.shiw 559. c.

Machek, Alois Uaniei. — Školní poniocnik

1.829.

eská abeeeda w 20 obiazícii VI. 19.

VV asopisech: Kwly VF. 1140. o. 15bH. d.

Macher, And: 1749.
Zlatá pokladnika dílek božích V. 1508.

Majobr, M. — Professor graminalikalní w
Praze. Umel 1812.
1. rhwalozpw na Snwarowa VI. 389.
2. Carodjirá eilara (pelo/..) VI. 622. a.

3. Picíchy VI. 022. b.

4. Tlacha VI. 622. ..

Makarius, wí?. z Mei-šelí.
Makes, Jan. — Narozen 16. Bezna 1786
w Krélowé Hradci; kaplan w Kopidln, pak
fará we Slatinách, w Ostražn.
Beichla: Prawidla k poítání z hlawv (pelož.)

VI 1393.
VV Píteli mládeže VI. 1874.

Makou'inU9, Vincenlius : 1579.
Dialogi pueriics elr. Rozmlauwání dtinská IV. 23.

Mako^ský, Jan z Makowé ; 1575.
1. Pranostika IV. 765.
2. S\v. Augustina Enchiridion (pel.) IV. 1755

Malec, J. Alex. : 1730.
Podiwné pozdwiženi elr. sw. .lana Nepomuckého

Malý, Benjamin z Tulechowa : 1588.
Píse rlow-ka k spatowání dobrodiní božských

etc. probuzující IV. 96.

Malý, Jiík, jinak Swoboda^ — Saused No-
wého msta Pražského 1619.
O slawnm a radostnem wzkíšcní pán IV. 1458.

Malý, Joknb Budislaw. — Narozen 4. Srpna

1811 w Praze; nawštwowal nejprwé školu

farní ii sw. Ducha (1817), polom normální

Teynskau nž do r. 1821
; gymnasium dílem

na Starém mst, dílem ii Piarist Novo-
mstských w Praze. Hokti 1829 wstaupil

do lilosolie, rokn 1831 do práw , kteréž r.

1835 absolvowal. K auadu žádnému ne-

pistaupiw. oddal s /.cela wzdláwání litern-

Inry eské.
1. Krátká nilnwnice eská VI. 95.

2. Hlasv wlaslencu 1. Bezna 1832 (písp-
wek) VI. 313.

3. Hlasv wlasleneíi 4. Kíjna 1835 (p ít.pw ek)
VI. 318.

4. Shakespeara: Othello (pelož.) VI. 683.

5. Dennice (redigowal) VI. 758.

0. Bibliotéka zábawnho tení (redig.) VI. 853.

a. b.

7. Sebrané báchorky a powsli VI. 853. r.

M. Prostonárodní djepis eské zem VI. 985.

V\ asopisech: Casop. nins. VI. 179. a. 1008.

d. 1140. f. 1173. a. 1488. b. 1588. a. - Kwty
490. k. 1272. e. — Wela 490. m. 559. li.

913. d. 1070. d. — Jindy a nyní 993. i.

Maiietiliský, Viktorin Adam. — Knz; 1617.
Památka pohební paní Bohunky Skalské lY. 200.

Marada, Bartolomj. - ará; 1744.
Políticus aneb zbhlý a uený lowk a Idiota

V. 792.

Marech (?)
Enulia (lalotli (od Lcssiiij^a pelož.) VI. 707.

Mai'ek, Antonín (Bolemír Izborský). — Na-

rozen w Tiirnovv 11. Záí 1785. Stal se

knzem 3U. Srpna 1808; dkan estný a

fará w Libuni, biskupský viká okresu Tur-

nowskélio , školní dozorce ; konsistorialní

radda.

1. Radowáiii Libiinské církwe (pi nawštíwení od
arcibiskupa) VI. 407. a.

2. K jmeninám biskupa Hurdálka VI. 407. b.

3. Uwítání biskupa Hurdálka VI. 407. c.

4. Píse k dosednuli na biskupskau stolici Jos.

Fr. Hurdálka VI. 407. d.

5. Hlasy wlasten(;ú r. 1832 (P í s p w e k) VI.
469.'

0. Omylowé, dle Shakespeara VI. 650.

7. Diwadlo z <»choty (pel.) VI. 834.

8. Lorrika VI. 1171. a.

9. Základní lilosolie. Logika. .Metafysika 1171. b.

10. .Sestero kázaní postních VI. 1955.

VV asopisech: Krok Ví. 1 .50. e. 932. e. — Roz-
manitosti 275. a. — asopis mus. 913. f. 1008.

d. 1076. h. -- VVídenské listy 932. b. 1220. a.

Jindy a nyní 1(K)8. g. 1076. e.

Marek , Jan Jindich ( Jan z Hvvzdy ). —
Fará.
1. Básn VI. 301. .

2. Hlasy wrných Cechu r. 1835 (píspéwek)
VI. 319.

3. Hlasy duchowenstwa r 1836 (píspéwek)
VI. 320,
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4. Hliisowé diicliowcnslvva k doscdmili iia arclb.

stolici Aloysia Josefa Srenka VI. 326.

5. Konwalinky VI. 824. a.

6. Zábawiié spisy (Jarohiiw z Hrádku. Mastic-

ká. Známosti z priijezdu. Drobné powídky)
VI. 824. b.

7. O dstojenstwí knéžskéin VI. 2059.

VV casopiserh: asopis pro katol. duch. VI.

275. d. — Casop. nius. 496. li. 559. d. 1067.

i. — Kwely 496. k. 559. jj. 570. d. 597. k.

913. c. 1140. o. — VVéuec 521.— Cechoslaw
559. c. 564. b. - Wlastimil 559. , — Dennice
600. f.

Marchal, Jan. — Narozen we Welešíne dne

9. Listopadu r, 1797. Odbyl studia gymna-

sialní, filosofická i bohoslowecká w Budjo-

wifích. Roku 1820 w Srpnu byw na jahen-

slwí poswcen, pislubowal w rodišti swém
pi kostele sw. Wácslawa až do 20. Listop.

téhož roku, kteréhožto dne jsa 23 rok stár,

za presbytera ordinowán jest. Obdržew do-

sazeni na uprázdnné teh('áž nadaní kaplan-

ské místo we Welešín pobyl tam až do 23.

erwna r. 1828, od kteréhožto i-osu wede

spráwu osady Hímowské.
Pane zsta s námi, dle Bluma (pel.) VI. 22GG.

jHarchio, Wít Kamenický ^ 1620.
Ctwerý wýklad na modlitbu pán VI. 1547.

Marie.
We Wele VI. S. m. 1220. c.

Marie, Antonie. (Josefa Pedál). — Narozena

na Wyšehrad 18. Února 1781; klášterní

panna ádu sw. Alžbty w Praze ; umela 4.

Bezna 1831.
1. Serafka VI. 833. u.

2. Myrrhowý wneek VI. 833. b.

3. Ke rozmarinowý VI. 833. c.

4. Žiwot sw. Alžbty VI. 2176.
5. Chlebowé poswátní VI. 2333.
VV asopisech: Wnec VI. 521. — asopis

nius. 570. b. 1067. i.

Markou' ic, Matj. — Knz ewang-. Sarwaš-

ský. Narozen 1707. Umel 1762.
1. Jelen dychtící po tekaucích wodách , aneb

swatý otenáš V. 142.

2. Historia církewní starého i nowého zákona
V. J69.

3. Píse o chwále stawu sedláckého V. 202.

4. Kratiká historia králowstwí uherského V. 219.
5. Wypsání stolic králowstwí uherského V. 223.
6. O poteb nawštwowání dom V. 1119.
7. Slaup ohniwý kesanské Israelity na cestách

provvázející V. 1652.

Markowic, Matj (mladší). — Syn pede-
šlého. Kazatel církwe ewangelické w Praze:

umel 1793.
1. Newinný odpadlec VI. 1765. a.

2. Notae ad innocentem apostatam VI. 1765. b.

3. Dekret snému Kostnického o pijímání pod
jedním spiisobem VI. 1765. c.

4. Katolická odpowd na bezpráwné naíkání lak

nazwaného newinného odpadlce VI 1765. d.

5. Dekret snému Kostnického o pijímáni pod
jedním spiisobem s nowým poznamenáním VI,

1765. e.

6. Kázaní na epištolu w nedli druhau po tech

králích VI. 1995.

Mai-óthy, Jan z Maškowa. — Slowák.

Kwty VI. 496. k. — Plody 599, p,

Mai-ssofer Ondej. — Knz 1822.

Kei ducliowní VI. 1939.

Martin. — Fará u sw. Jindicha w Praíej

1522.
1. Náprawíi listu a spisu Mik. Konáe z Hodiš-

kowa III. 786. a.

2. Knížka proli poct swatých III. 786. b,

Martiliec, Antonín. — Jesuita 1708.

Pawla Pravla: Snadný a bezpený spúsob, nímžlo

se istotné duše bohu získati mohau (pel.)
V. 1462.

Martini, Jan Mauric. — Fará Blský; 1706.

Jádro nauení kesfanského V. 755.

Martini, Daniel, — Kazatel w Báiiské By-

stici 1805. Studowal w Prešpurce a w
Jen.
Snul a wnusl VI. 1971. 22T3.

Martiiiide^t, Wácslaw Turnowský. ~
w Hradišti nad Jízerau; 1586,
O stawu manželském IV. 1320.

Martínifles, Bartolomj Pražský. —
1613; co wysthowanec po bitw

Fará

Knz
Blo-

horské, wrálil se r. 1631 na cas do wlasti

pi wpádu saském.

kázaní píi pohbu d<er Jakuba Tichého IV. 1691.

Martinidcs, Wojtch. — Slezák Raudenský.

Narozen 1606. Jesuita; professor hum. 6 let

;

missioná 14 let
;

pe(lsl.awený nkterých

kollejí, Opawské dwakrát.

Uzda duchowní V. 1428.

Martinowský, Lukáš. -- Mistr; 1581.

Kesfansk>'ch pobožných panen wneek pocti-

wosli iV. 685.

Martinow^kký, Bartolomj. — Knz; 1636.

Nowé léto V. 717.

Martinou ský. J. P.

1. Patero zpwíi twerohlasných VI. 518. a.

2. Sestero zpwíi jednolliwých VI. 518. b.

3. (Swazeek písní a quartet) VI. 518. c.

4. Nápwy písní národních w Cechách VI 518. d.

Martinský, Viktorin Adam. — Fará we
Slušticích 1614.
Kázaní pohební nad p, Albrechtem Smiickým

IV. 1704,

Marxius, Jan HoražJowský. — Fará w Ko-

sowhoe 1614— 1616; co wysthowanec
po bitw Blohorské, wrátil se na cas do

wlasti pi wpádu saském r. 1631.
1. Písn na každý den w týhodni IV. 137. 1984

2. Summa biblí we werších IV. 162,

Mas, Cyr. — 1843.
We Wele VI. 496. m.

Maseh, A. ~ 1839.
Poly<ilotlon medicum VI. 123.

Masnicius, Daniel. — Syn Mikuláše z Bodic

Liptáka a bratr Matje (f 1651).
(Dw písn w Citae Xranowského V. 86. a w

Kleycha Kancional\i Zitawském V. 112,)
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Masnícius. Tobiáš. — 1606.
f. ZiMii\v;i |iisiiia slowpiiskélio VI. l(i.

2. >> ywnlcná boží winicc obnowcná VI. ^i^6.

Masek. Fr.

Píbhy » obrn/y z ci/.itb Hílfi swla VI. 877.
W í-aso|)isech : Iwvlv VI. 913. c. Ili2. i.

144G. b. — \VInstimil'l-17;i s.

Matj, paiislewník. — Hodem od Žalce; ko-
žešnik ; byw 5 neb 6 let na paiišii , pišel

r. 1519 do Praby, a ká/.al po bospodácb,

oslrowech a behách, nejsa knzem, a cbwále

ncení Mariina Lulbera. Náwodem Ilawla Ca-
hery z.ajat r. 1525 dne 18. Bezna, propu-

šlén r. 1526 24. Híjna , však wypowdn
z Prahy.

1. IVapomenulí Pražanuiii III, 770.

2. Spis administraloru niistni llawlowi III. 806. a.

3. List 7.C žaláe lnalrii \Aa\vrin(i III. 806, b.

Matj, dkan limburský.
Kázaní Píd. 71.

Matjka. Jan. — Castolowský auedník; 1615.
Píse nowá pánm bralím z Opprsdorrii k po-

tšení jich pi smrti otce jejicli Fridricha IV,

199.

Matjka, Josef. — Kaplan Šašinský (?) 1843.
1, Pkné wypsání žiwota dobrého a rozšalnho

sedláka Wendelina VI. 1181.
2. Paiitník Mariánský VI. 2155.
W^Píteli .Mládeže VI, 1260,

Matjka. František. — Knz a uíite! mrawné
i pastýské theologie , potom fará w Holi-

cich 1817,
Ziwé swtlo prawdy oswcující každého lo-
^vka VI. 1820.

Matka. (wlastn Matjka) »Iatj Dominik.

—

Radní w Bydžow; umel 1824,
Ctnost wede k prawému štstí VI, 723.

Matheides. Norbert ze Záwtic ; 1738,
ííerarda Pctsrhachera : Blahoslawená panna Cel-

lenská (z lat. pel.) V. J223.

Mathiades, Pawel Hradecký; 1593.
Arlikulowé, podlé kterýchž nawštwowány elc.

býwají církwe \v Saších IV. 557. 1742,

3lathiad9 , Wácslaw Brodecký, — Fará
Starobydžowský

5 1611,
1. Starý i novvý zákon (wydal) IV. 1168.
2. Pobožný spis o slawné a pedi^stojné weeri
pán IV. 1401.

3. Kázaní na odchodné IV. 1636.

Mathiades, Jan Jií Rainský. — Fará w
Turnow.
Spis o wcei pán IV, 1400.

Mathias, Bohnslaw. — Bedeil akademie j 1619,
Pisn (!\v modlitební IV, 150,

Mauchs, Michal.
Zliroj dii.Še. Píd. 7;;.

Maureiiiii, Tobiáš Litomyšlský: 1593.
1. V>'i\ lowéka IV. 2.32, a.
2. H siorie kralochwilná o jednom sediském pa-

rholku a o pobhlém Zidii IV, 232 a
3. \Ney.stijpný syn IV. 232. r.

4. Zrcadlo dwaii lioháú IV. 698,
5. Chiromantia IV, Rno.

6. Wýkladowé na ewangelium sw. Jana IV. 1519.

7. Polyk. Layzera: Wy.íwilcní kicsfansluMio ka-
techismn (z nm. pel.) IV. 1623.

8. Mariina Mollera: Maniialo de praeparaliono ad
niorlcm (picl.) IV. 1883.

0. .Alartiiia 3Io!lcra: Mcdilationcs sanctonim jia-

trnm (z nm. pcl.~) IV, 1965, a.

10. Sedm áslck niodlilel) tchto cle. IV. 1065. b.

Maiiríciiis. — Praemonstrát av 31oraw.
(I)\v operclly w Mnze .Moraw.ské) V. *2ó0,

Ma\.iniíliaiiu«i, Antonius a Jesu, ádu sw,

Augustina bosákil : 1 723.
1. Pt Davidových kamcnii elc. V, 1479.
2. llúžc bíle ervvená V. 1593,

Mayor, Wácslaw Josef. — 1793.
Padesátiletý rychtáský auiad VI. 1047,

Z Mayorbachi!, Jan Hyn.; 1749,
Podstatné wyšelení píin etc. pi wšeobecném

pádil bowzího dobytka V, 504,

Mazác, Josef Wl. — Uitel w krajské' hlawní

škole w Pardubicicb.

Saustawní nawedení ku krasopisu VI, 1174,

Maziir.
Wc Kwtech VI. 1036. i,

Medlíll, Jan, — Narozen 13, Kwtna 1759
w Radomyšli; kaplan w Lobenaw; fará w
dolním Sliwn ; kanownik kapituly Pražské

;

umel 16, Února 1837,
1. Postilla VI. 1905.

2. Ziwot p. Krista a swatých uedlník jeho VI.

2161,

.Megaiidei*, Krištof, — Kazatel ewangelický

w Postoloprtech; 1620.
1. Kázaní pohební nad p. Poli.\enau Slernber-

kowau IV, 1726,

2. MatiášeHoe: Evvangelická runí knížka (pel.)

Mejstrík, Josef, — Narozen 22. erwence
1705 w Kopidln, Stal se knzem 18, Pro-

since 1790; dkan, notá biskupský a se-

kretá vikariatní we Swllé w áslawsku.
Wstaupil do pensí,

Josefa Huhera: Isidor sedlák Lhotský (pelož.)
VI, 810.

Melailtrich, Jii z Aventinu. (Rožalowský).
— Narozen w Rožalowicích 1511; mštnín,
radni a knihtlacitel w Praze; umel 19. Li-

stopadu 1580.
1. Katechismus Urbana Rhegia (z lat. pel.) IV,

1253.

2. Urbana Rhegia: Rozmlauvvání s Annau nian-

želkau jeho etc. (pel.) IV, 1403.
3. Studnice žiwota IV, 1806.

4. Lékastwí duše IV. 1806,

Melcer, Ludwík. — Narozen na Oslre' } kazatel

w Kereštue, Garamsegu,
1. Maarská praktická mbiwnice VI, 116
2. Kei, písn a básn k swécení milostiwého

léta církwe Pcšfansko-Budinské (p í s p w e k

)

yi. 327. 2065
3. Že i wzdlaní lidé chrám pán nawštwowali

mají VI. 2060.
W a s o p i s e ch . Hronka VI, 151 . 1,

3Icicer, Karel, — Fará Rabšanskýj 1803,
Cesta k nebi VI. 1809. 2229.
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Melezínck, Wácslaw. — Pernikáj 1787.
|

1. Dar nowého léta VI. 366. a.

2. Dar z lásky wŠem jazyka eského prízniwcm
VI. 366. b.

Melichar, Wereš; 1616.
Památka poslední služby, t. j. kázaní pi pohbu

paní Kateiny Topínkowé IV. 171(3.

Melichar, Josef.

We Kwetech VI. 496. k. f>%7. k. — AVcla 496. m.

Melikius, Samuel. — Superintendent; 1612.
Katechismus D. M. Luthera IV, 1406.

HlelissaeilS , Jakub Krtský. — Dkan w
Kutnéhoe. Poskytl Weleslawínowi mnohá

jména hornická. Umel 1599.
Kázaní pi pohbu tl lidí ztopených r. 151)8 na

Horách Kutnách IV. 1604.

Mlnický, Martin. — Fará u sw. Mikuláše

na 3Ialé stran w Praze
5
od r. 1569 dkan

u sw. ApoUinaíše; administrátor strany pod

oboji od r. 1568 až 1573.
Psaní k p. Wácslawu ejkowi IV. 1299.

Mencel Josef Branislaw. — Narozen r. 1815

2. íjna w Hoowicích. W mládl nawštwo-
wal tamjší obecnau školu a piprawowal se

k uitelskému stawu; newida ale žádné pro

budoucnost wyhlídky, zaal se r. 1829

uiti klempískému emeslu. Od r. 1832

cestowal po Cechách, Moraw, Slezsku, Ra-

kausku, Uhersku a Slowensku; hledl sob
we wšech hlawnjších mstech prmyslných

wdomosti dle iiejwtší možnosti oswojiti.

R. 1839 wrátil se zpt do wlasti; i osadil

a stal se mistrem klempíském w Karlin,

kdež založil r. 1843 14. Ledna prmyslní a

pouující knihownu a tenáskau jednotu.

R. 1848 13, Dubna zwolen za setníka Kar-

línské národní obrany u 4. setniny. Na 16.

Dubna svolána jednotau tenáskau dle jeho

náwrhu celá obec, které pedložil náwrhy k

opraweni obecního zízení a wšech hlawnj-
ších záležitosti a Avolení wýboru. Wolen jsa

od obce co len do wýboru, a od wýboru

za swého pedsedu , zastáwal úad ten po

celý as trwáni wýboru až do swatodušních

události. Dne 18. Dubna zwolen co len do

národního wýboru, 7. Kwtna za lena spráwní

rady národní obrany w Karlin, pi slowan-

ském sjezdu co len a setník Karlínského

zboru „Swornost" úastným byl.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. 1076. g. —
Wela 496. m. 1076. d.

Meiisillger, K. — Polní knz.
Struné popsání liJavvního chrámu w Milán VI.

1028,

W asopise Mus. VI. 1588. a.

Menší, Fr. - 1744.

Weliký sw. Jan Nepomucký V. 1012.

Menšík, Jakub z Menšteina, na Mokropsech

a Wonoklasech. — Stawu rytíského ; míslo-

sudí králowstwi eského 1600.

O mezech, hranicech, saudu a rozepi mezní elc.

IV. 937.

Merklas, W. — Narozen w Praze 1809 •,

rytec.

1. Atlas starého swéta VI. 1155.

2. Atlas ku pírodnímu zempisu VI. 1156.
3. Malý zempisný atlas VI. 1157.

4. Atlas zempisný VI. 1158.
5. Malý píruní atlas VI. 1159.

Z Meršelic, Josef Makarius. — Doktor 1621.
1. Prawdiwé zdání IV. 14G6.
2. Rozmlauwání o kostelních obrazích V. 677.

Mei-unka. — Herec, 1793.
Klára z Wysokého Dubu (pel.) VI. 624.

Mezlecký, J. Wácslaw^ 1710—1738.
i. AVinšowaný auplnk msíce w temnostech noci

nebezpený híšníkiim V. 910. a.

2. Thymiama pietatis Pii V, V. 910. b.

3. Lucerna ardens et lucens V. 910. c.

Mezrický, Jan Thadaeus. — Fará w Hra-
dišti nad Jizerau,

1. AVyswllení o stawu manželském IV. 702.
2. Pohební promluwení pi pohbu p. Adama

Slawaty z Chlumu IV. 1720. a.

3. Kázaní nkterá pohební IV, 1720. b.

Mezrický, Viktorin; 1629.
3Iatiáše Hoe: Zdání, kterak se mají chowali li,

jimž se poiauí, aby uení papeženské pijali

(pelož.) V. 372.

Mez-ický, Jabín; 1658.
Honor excquialis, aneb kázaní pohební pi po-
hbu knze Jana Efrona Hranického V. 1079.

Micka, Josef Hynek. — Filosofie a medicíny

doktor 1732.
Uzdrawující studniný pramen král. msta Hra-

dišt hory Tábor V. 556.

Michal, bratr.

1. Psaní o dowrnosti III. 728. a.

2. Odpowd na jisté artikule III. 728. b.

Michal; 1843.
We Wele VI. 496. m.

Michalce, Martin. — Starší eských . bratí.

Umel 1547.
O wcei pán, kázaní IV. 1245.

Michalko , Pawel. — Slowák ; uitel pi
cirkwi ewangelické Pilišské ^ 1803.
1

.

Rozmlauwání uitele s nkolika sedláky o škod-
liwosti powry VI. 1188.

2. Fyzika VI. 1480.

3. Spusob pytání a oddáwání mladých newest
VI. 2134.'

Michalowi, Matauš.

Swtlonoš eský V. 18.

Michalowi, S. L.

We Kwtech VI. 496, k.

Michl, J. Justin. — Narozen w Police dne

10. Záí 1. 1810. Gymnasium studowal w
Litomyšli a Mor. Tebowé, filosofii zase w
Litomyšli do 1. 1830. Dne 4. íjna 1830
wstaupil w Lipníku na Mor. w ád piarist-

ský, a 12. Pros. 1841 w Praze byl poswcen
na knžstwí, studowaw theologii w Budjo-
wicích a w Praze. Uitelem národním na

školách hlawních byl od 1. 1834—1849 w
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Beraun, Praze, Slaném, Biidéjowicíh, Miku-

low a Hyclinow. Léta 1845 a 1850 pro

zdrawí meškal w oliiné swé Polirce.

1. Siiustawa jiizyka eského VI. W.\.

'2. Aiiplný literatiiriií letopis VI. 1134.

3. Slowo o ieských wt-cniceili VI. 113.').

4. rrawidla k poríláiii z lilawy VI. 1400.

AV ra sopi.<:ccli : Jindy a nyní VI. fiSS. 1. —
Wcela 35)9. h. — Gralischrilten von Stiebel

.VJO. n. — Kwly 1036. i. 1140. o. — Casop.

nius. !.")««. a.

31íchna, Adam z Olradowic. — Z Jindricho-

wa Hradce; 1661.
1. eská Mariánská musika V. !Jl. a.

'?. Swatoroní mnzika V. 91. b.

Mika, Josef. — Praelat Doxanský 1727.
?torl)ertinské sedmi.slwo V. 944.

]>likes, ai. doktor w lékaíslwí; 1831.
iVauoné pedná.^ení, jak so na cholorn nemorný

ošetrowati má VI. 1621.

Mikiska, J. — 1842.
We Kwlcch VI. 107tí. s-

Mikšícek, Matj. -— Narozen w Daicích w
Jililawsku ; studowal >v Litomyšlí ; mládenec

kupecký w Brn.
1. .Sbírka powéslí morawských a slezských VI.

H-H. a.

2. Národní báchorky VI. 878. b.

3. Domácí pítel. (R ed
i
^owal spolu s Ohéralem)

VI. 1437.

.Mikííowio, Pawl. — Sansed Latinský. UmiVl

10. uora 1632.
Kronika msta Lann V. 3(>1.

Mikuláš, bratr; 1540.
1. Píse: hualtž pána boha IV. 8S.

2. Hádání s knxcm ímským IV. 1277.

.Milílc, Heinrich : 1735, 1736.
1. M. Luicra katechismus menší V. 782. a.

2. Naurení o poátku kesanského žiwota V.

7><2. b.

3. Krátký wýlah uení kiesfanskóho V. 782. r.

Miloc, Jií. — Slowák ; ewang. kazatel \v

Beckow w Trenianske' stolici. Umel 1805.

.\o\vý zákon VI. 17|fi.

Milic, Jan. — Kanowník Pražský; ccstowal

w létech 1360 — 1362 s císaem Karlem

IV. jakožto Jeho podkanclé ; r. 1363 od-

ekl se wšcch swýcli dústojenstwí, a poal

kázati w Praze. Žalowán od protiwník sw;jch

z knžstwa , ceslo>vaI dwakrát ke dworn

papežskému do Híma fl367) a do Avijjnona

Í1374), kdež zemel f 1374, 29. \v.). Ped-
chdce Husfiw w horlení o oprawu církwe.
1. PosliUa II. 130.

2. Knížky o zarnníceních welikých církwe swató
II. Ití2.

Milcsius, Eliáš Rejšickv.
Modlitby Pi d. 75.

Mililiský, Matj. - Úedník panstwí Teplic-

kého ; 16i9.
Modlitby pobožné a kcsfanské IV. 1995.

Militerky; 1564.

Zprá\<a o braiích z Pecinowa IV. 542.

Millaucr, Maximiliaa. — Narozen 17. Pro-

since 1784 w Budjowících
; knz ádu ci-

sterckého WC Wyšebrod; professor theologie

pastorální w Praze; rektor tiniversity 1833.
W Dobroslawu VI. 10H4. a. — asojjís pro kat.

duchowenstwo VI. 1125. c.

Miller, wiz Moller.
Miloehowský, Jan; 1678.

Orniiinenlnni maijistratiis politici V. 496.

Minicky. —
We Kwtcch VI. 496. k. r272. c.

Miínský, Wácslaw. — Knz; 1522.
Pisn y.e starého i nowého zákona III. 43.

Mirkowský, Jiík; 1610.
esla s\v. palriarthy .lakuba do Betel IV. 1471.

Minislaw.
We Wéele VI. 496. m 559. h. 913. d.

Miroš, Jan. — Fará n sw. Kíže w Praze;

1513.

1. Dítky poklcné m:ijí býti k slolu pán pipu-
šlény m. 769. 78().

2. Míra nesmírného poslušenstwi papežského III.

78t».

Miroický, Jan. — Rodem z ech; w Kro-

míži pes 30 let osedlý; 1579.
1. O zaátku panowání tureckého (z lat. pel.)

IV. 307.

2. .lana Anbana .- Obvcjo, práwa, ády ctc. wšech
národa (z lat prl.) IV. 616.

Misiligcr, Joachim.

Modlitby Píd 76.

Mitis, J. 1568.
Ilístoria tc. o žaiosliwém dobyti Sy{;elhu od So-

limana IV. 306.

Mitis, Aucustin. — Knz w .Mlazowicícli

;

1619.
Kázaní o povvlí 1. 1619 na den sw. .lana Kti-

tele IV. 1653.

Mittci-baclior, Ludwík; 1823.
W>nanrcní o niarušowých stromu a iicdbáwních

crwík chowání VI. 1557.

Mizera, Ondej. — eský bralr ; tiska w
Dobrowici ; 1616.
Lóbrina Daniele: Pohádky dnchowní (z nm.

|icl.) IV. 143H,

MiziilH, Wojtch z Freiberku; 1616.

Kalendá IV. 784.

Z Mladowic, Petr. — Stal se bakaláem

swob. umni r. 1409. Roku 1414, jsa pí-

.sai'em ii p. VVácslawa z Leštna ,
prowodil

.s ním Husa do Kostnice. Roku 1416 stal se

mistrem; byl dkanem fakulty filos. r. 1426,

r. 1441, rektorem 1438. W baui proti Sig-

inundowi Korybutowi r. 1427 wyhnán byl

z Prahy zárowe s m. Kištanem, jehož byl

tídníkem » sw. Michala na Starém mst
Pražském; po smrti Kištana r. 1439 uweden

na jeho místo za faráe. Roku 1447 byl w
poselsiwi od zem do íma o potwrzení

kompaktát.

Spis o utrpení M. Jana Husa 111. 156.

Mladota, Adam Ignác, ze Soiopisk. - Ka-
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nowník Pražský , dkan sw. ApoUinaí-iše na

Nowem mst; protonotár papežský 1691.
1. Huiiiilitas exaltata. Poníženost wyzdwižená

etc. V. 897.

2. Vale aneb poslední žehnání elc. p. Kateiny
Anny z ían V. 1083.

Mleynek, Jan. — Nowojicínský; 1615.
Walentina Beglera: O živvotu wném a o pekle

rozjímání (z nm. pelož) IV. 1906.

Mlynai', Eliáš. — Slowák; mšfan Kežmar-

ský.

1. Písniní knížeka V. 100.

2. Duchowní žiwota studnice etc. V. 1597.

Moc, Jan. — 1727.
Kázaní bratrské V. 872.

Modestinus, Ondej. — Narozen w Králowé

Hradci 1558. Jesuita; prowodiw Antonína

Possewina do Moskwy, nkolikrát ped we-
likým knížetem Basiliem esky kázal. Byl

kazatelem w Olomaucí, w Praze u sw. Sal-

vátora. Umel 1601.
1. Cesta Moskvvanská IV. 655.

2. Jakuba Wolfganga Wujka z Wagrovvce: Po-
stilla (z polského pelož.) IV. 1556.

Mojžísowic, Jan. — Slowák ; uitel w Iwan-

ících; kazatel w Píboci 1804.
1. Praktické pouení o dtelin VI. 1532.

2. Wšeobecná zprávva bsnosti (z nm. pel.)
VI. 1660.

3. Moc boží nad žiwotem i smrtí mocnái pi
památce smrti Františka I. VI. 2057.

Molitorís , Laurentius. — Dkan Žatecký;

narozen w Litomyšli 1622; umel 13. íjna

1670.
Kázaní pi pohbu newinného mládence Jarolíma,

p. Jiího Poka synáka VI. 1080.

MoUer, (Miiler) M. Albín ze Slraupic. — W
Lužici 1605.
Kalendáe IV. 778. d. 779. r. d. 782.

Moller, Jakub. — Senátor w Austí nad Labem
1597.
Zikmunda Suevia: Zrcadlo zatwrzeného swta (z
nm. pelož.) IV. 1860. 1862.

Molleriaii, Wolfgang. — Doktor lékastvví

w Brn.
Zlé užíwání hojitelného lékaslwí IV. 881.

Moiise, Jos. Wralíslaw. — Narozen 15. \v.
1733 vv Nowe'm mst w Jihlawsku; studo-
wal w Praze a we Wídni; doktor a pro-
fessor práw; r. 1780 rektor university w
Brn, pozdji direktor práwnických škol na

lyceum w Olomaucí. Zemel roku 1793, 6.

Února.

1. Odkryté tajnosti arodjnických kunslú (z nm.
pel.) VI. 1180. 1478.

2. Ponawržení prostedkfiw k umenšení nezdrauí
píbytkuw po rozwodnní (z nm. pel.) VI.

1590.

Moráwek, M. Víktorín. — Klatowský;spráwce
školy Nimburské 1620.
Bonus judex, t. j. dobrý saudce IV. 213.

Moráwek, Ondej. — G^vardian franti.ikán-

ský ; kuslos provincie, we Slaném. Narozen

1745 25. Listop. w Jindichow Hradci.
Krátký žiwota popis lil. Leonarda a Portu Mau-

ricio VL 2170.

Morgensterii, Jií; 1520.
Zrcadlo híšných III. 895.

Mošliei*, Fr. Jan. — Narozen 25. erwence
1797 w Mraí na Konopištsku. Studowal w
Praze: doktor lékastvví a hojístwí : od r.

1829 professor porodniclwi na wys. školách
Olomauckých; r. 1834 rektor tamže.
Babictwí VI. 1634,

Musetický, Kašpar. — Knz e.xulanl eských
w Žítaw 1681—1718.
1. Nkteré písn duchowní V. 100. a.

2. Písniky nábožné V. 1(X>. b.

3. Wýklad na sedm slow pána Krista V. 825.
4. Kesanská domowní postilla V. 837.

Suscitabulum poenitentiae. Budi pokání V.
860.

stráží sw. an-6. Kázaní o ustawiné ochran
gela V. 898. a.

7. Kázaní swatodušní V. 898. b.

8. Kázaní pohební na Kateinu Foratyn V. 1084.
9. Suffitus spiritualis. Modlitby a písniky V.

1582. a.

10. Modlitby nábožné a horliwé V. 158?. b.

Možný, Jan; 1845.
We Wele VI. 913. d.

Mráz. — Spirituál.

asopis pro katol. duchowenslwo (redigowal)
VI. 1738.

"

Miiller, Jan. — Narozen 30. íjna 1792 w
Hoicích. Stal se knzem 24. Srpna 1816;
kaplan we Welíší, fará we Slatin.
Citowé radostní pi nwítání biskupa Hanla VI.

471.

Muller, A. 1796.
Knížka welmi užitená k útše nemocných a umí-

rajících VI. 2114.

Muiizai*. — Jan Zlatoústý 1799.
Spis o opatení chudého lidu fary Milewské VI.

12.33.

Musil, A. — Ingrossator pi dskách zemských
w Praze 1842.
W asop. mus. VI. .')!)9. f.

Muška, František; 1772.
Sw. Ignacia z Lqjoiy: Osm swatých dní (z lal.

Kazatel Ladzanský: 1800.

80.

pel.) V. 1524.

Muskuli, Benjamhi.
Kázaní VI. 2016.

Muškulus, Ondej.
Modlitby (Píd.) 79.

Mu^kulus, Oldich.
Hada neb nauení (o moru) Píd.

Mysliiiiii-, wiz ludwík.
Mysliwecek, František. -

ndyná w Praze.

Mesiáš Klopšiokiiw (pel.)
Z Mýta, Matj. — 1496.

Mistra Jiíka z Augusty: Swtlo apatekáftw (p «-
lož.) III. 270.

"^

IVaeracký, Jan. — Bratr.
(Dw.' pÍMi \v kancionálu III. 4)8.)

43

Absolv. jurista
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Xáchoilský, Šlpán Fr. 1707.

Sitncta curiositas etc. Postilla katolická V. 840.

\auita., Jan; 1551.

Knihv Iknské IV. 882.

Nayniaii; 1803.

háziuií na den sw. Jana >'ep. VI. 2022.

\ebský, AVácslaw Bolemír. — Narozen 19.

Srpna 1819 w Nowém dwore u Jestrebice

nedaleko Mlníka. Studia g^ymnasialní odbyl

w Litomicích, filosofická a prwní dwa roky

medicíny w Praze ; tetí poíal na universit

>Vídeíiské . pijaw ale místo wychowatele,

zanechal toto studium. Roku 1846 wrátil

se z Wídn do Prahy, wzaw na se to samé'

zamstknání >v dom o ceskau národnost

welezaslaužilého rytíe z Neuberka. Zaát-
kem r. 1848 byl wywolen za auda mimo.
5. uené' spolenosti, a brzo na to do ná-

rodního wýboru. Po událostech swalodušních

wedl po zatknutí Hawlícka redakcí Národních

nowin , kterauž ale brzo složit musel
,
jsa

wywolen w okresu Benátske'm za poslance

do snmu íšského. Úad tento složil práw
ten den ped rozpuštním snmu. Ten samý

as dosáhl místo weejnho docenta klassické

filologie a historie literatury na universit

Pražské. W Beznu 1850 byla mu ode-

wzdána redakce asopisu eského museum.
1. (žeské besedy (píspwek) VI. 3-10.

2. Protichdci VI. 558.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. 559. e. 913.

c. 993. m. 1067. q. 1076. g. 1475. b. — Wela
49G. m. 559. h. 597. g. 913. d. 1076. d.

1220. c.

Nedle, Fílipp. — Narozen w Police; knz
ádu sw. Augustina w Brn; doktor theo-

logie; professor biblického umní 1807.
1. Wácslaw a Dorota (r nm. pelož.) VI.

1 195.

2. ^Velikononí wejce (pel) VI. 1306.

3. F. G. Kampa knížka mraw pro dli (pel.)
z nm.) VI. 1307.

4. AVyuowání w náboženstwí (z nm. pel.)
VI. 1814.

5. Náboženstwí we wýkladech a rozmlauwáních
VI. 1836. 1907.

6. Spasitelná nauení ženichowi a newst VI.

2120.

7 Katolická modlitební knížka (z nm.) VI. 2322.

Nedoiiia, Josef. — Školní uitel pi církwi

reformowané we Wysokém 1815.
Jana Biinyana: Cesta kesanská z msta zkázy

do blaíioslawené wnosli (z nm.) VI. 2242.

IVedonian, František. — Dkan Perowský

;

1736-1746.
1. DetMiice stastnjšího dne pedchdce VI.

13Í.0. a.
'

2. Swalé jednání VI. 1350. b.

Nejedlý, Josef. —
Zena silná. Pohební chwaloe Terezii Mado-
any V. 1097.

Nejedlý, Jan. — Narozen 25. Dubna 1776

w Žebráce ; doktor w práwích, zemský ad-

vokát a professor eského jazyka i literatury

od r. 1801. Za revidowání eského pe-
kladu zákona obanského dosáhl titule c. k.

raddy. Umel w Praze 1835
;
pochowán w

Zebráce 7. Ledna.

1. Biihmische Grammatik VI. 74. 1126.
2. WlastenStí zpawowé (z nm. Meincrla) VI.

279.

3. Elegie na Karla z Furstenberka VI. 391. a.

4. AVáiený zpw (z nm. Meinerta) VI. 391. i».

5. Smrt Abelowa, od Gesnera (pel. z nm.) VI.

541. a.

6. Dafnis a prwní plawec (z Gesnera) VI. 541.

b.

7. Edwarda Younga : Kwílen! aneb rozjímání

iVoní (z angl. pel.) VI. 567.

8. eský pautnik (z nm. Meinerta) VI. 731.

9. Hlasatel eský (lledigowal) VI. 732.

10. Plzeští rjlíi VI. 795. a.

li. Floriana: Nunia Pompilius (z franc. pelož.)
VI. 795. b.

12. Homerowa Iliada VI. 917.

13. Exercicr- Reglement pro c. k. infanteríi (z

nm. pelož.) VI. 1448.

14. O krawských neštowících VI. 1608.

15. Kniha wšeobecných zákon mstských (opra-
wíl peklad Weselého) VI. 1680.

W asopisech: Hlasatel VI. 8. b. 564. a. 588.

a. 932. a. 1008. a. 1488. a. 1507. b.

Nejedlý, Wojlch. — Bratr pedešlého. Na-

rozen w Žebráce 17. Dubna 1772. Byl ka-

planem u sw. Hawia w Praze
, pak faráem

w Mirošow, posléze dkan w Žebráce. Umel
1844. 7. Prosince.

1. Básn VL 316.

2. Píse ke dnu narození Františka II. VI. 380.

3. Poslední saud VI. 534.

4. Oltokar. VI. 551. a.

5. Wratislaw. VI. 551. b.

6. Wácslaw. VI, 551. c.

7. Karel twrlý VI. 569.

8. Zpwy z arodjné flétny (pelož) VI. 628.

9. Ladislaw a dílkv jeho VI. 1295.

10. Nedlní kázaní VI. 1930. a.

11. Kázaní swálení VI. 1930. b.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. — Wncc
521. — Hlasatel 559. a. 564. a. 599. a. 964.

a. — Casop. mus. 559. d.

Neki^asil, Anton. — Kafírník a mštnín w
Praze.

W Pautníku VI. 600.

Nmec, Fabián. — Professus Zabrdov. 1771.

Katechismus VI. 813.

Niiicowá, Božena (rodilá Pankel ). — Na-

rodila se 5. Února 1820 weWídni, wychowána

wšak jižodr. 1821 w Ratiboicíchna Náchodsku

w echách, kamž se rodie její pesthowali.

R. 1837 prowdala se za Josefa Nmce,

komissae pi finanní stráži, nyní w Domaž-

licích.

Národní báchorky a powsti VI. 899.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. 1036. i.

—

AVela VI. 406. m. 559. h. 913. d,

Nmecku\\á, Zdenka. —
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We Wele VI. 496. m.

IVephaetiilS, lath. Methud. Miglicenus ; 1614.
Traktát o swátosti IV. 1430.

IVešpol*, Josef. — Kazatel církwe Moowické
senior Chrudimského traktu.

Konsistorialní list na wešker superintendenty

etc. (z nm. pelož.) VI. 2123.

Netolický, Bartolomj. — Tiska 1542.
1. Nowiny o Turku a o Budínu (pelož, znm.)

IV. 295.

2. Modlitby na žalmy (pelož.) IV. 1944.

IVetolický, Jií Leopold. — Narozen w Ne-

tolicích ; stal se bakaláem r. 1514; fará

w Jindichow Hradci ; arcijahen w Plzni

1564; kanowník Pražský 1568.

Šestnácte kázaní o bíd nynjšího našeho žiwola

IV. 1587.

IVeíolický, Jan z Turnowa ; 1577.
Kesanský regiment IV. 1827.

Netopil, M.

Podobenská wyprawowání J. Krista VI. 1902.

Netwoický, Augustin. — Knz, bakalá

Pražský.

Clypeus fidelium, paweza wících. III. 804.

Networský, František Kajetán. — Knz ádu
Theatinského.

Legatio mortuorum ad vivos. Poselstwí mrtwých
k žiwým V. 679.

Neubauery 1782.
Wídenská kuchaská kniha VI. 1564.

Neuílekrowái 1816.
Nejnowjší kuchaka Pražská, VI. 1568.

Neukoni, D. 1800.
Na lžku ležící kesían etc. VI. 2118.

Neumann, W. — 1799.
Hlas upímného echa etc. VI. 388.

Neumann, Pantaleon.— Naroafen 28. erwence
1810 we Wolanicích ; wychowán (od 4.

roku) w Hradci Králowé
;
po odbytých studiích

gymnasiainích, filosofických a bohosloweckých

tamže a w Litomyšli, poswcen na knžstwí dne

28. Srpna 1833; byl kaplanem na Welíši,

w Horním Jelení, konen od r. 1846 w
Záboí u Labského Týnce.

Struný djepis eský VI. 989.

Neumann, Wácslaw Frant. — Narozen 15.

Dubna 1777 we Stedoklukách ; kanowník
Pražský.

Slawná stoletá památka wyhlášení za swatého
Jana Nep. VI. 2256.

Nicolaides; wiz liisowský.
Ní(;rin, Jiík Litomyšlský. — Mštnín Pražský

1617.
Kwítkowé z písem swatých IV. 739.

Nigi*in, Tomáš. — ádu sw. Dominika; ka-

zatel u sw. Jiljí w Praze; 1672.

Owoce z mží nejwtšího arcibratrstwa sw. r-
žence V. 1129.

Nimburský, Jan. — Fará w Bohumilicích;

1619.
Modlitby w as tento nebezpený etc. IV. 1994,

Nonnius, Pawel Hemanomstský. — Surcen-

tor pi škole Žatecké 1599; fará w Ná-

chod 1615, 1638.

1. Rozjímání krátké žalmu osmého IV. 1535.

2. Pamt pohební etc. p. Doroty Spátowy IV.

1715.

3. .šest niodlileb w nemoci tžké postaweného

lowku V. 1541.

No§ák, Bohuslaw. — Narozen w Tisowci w
Malohontské stolici 1818 22. Února. Studo-

wal w Dobšin a w Lewoti.

W asopisech: Kwly VI. 496. k. 913. r.

1140. o. — Hronka 932. i. — Wela 1067.n.

1067. d. 1140. i.

Nosek, Jan Kr. — Narozen 24. Srpna 1789

na Wysokém. Knzem uinn 15. Srp. 1813;

fará a estný dkan w Semilech. Umel 13.

Dub. 1837.

Sto otcowských nauení (z nm.) VI. 1216.

2-264.

Nosidlo, Wácslaw z Gelelic; 1658.

Kronika V. 281.

Novennarius, Lukáš. — Fará Swatomar-

tinský w Praze 1618.

(Píse in. 39.)

NoWáek, Jan Tomáš. — Narozen 10. Kw.

1802; stal se knzem 24. Srp. 1823 ; kaplan

w Kunžaku, pak we Strmilow.

1. Wnec wyprawowáním píbhu uwitý Yl

1355.

2. Pos\vátnosfi katolické (pel.) VI. 2133.

We Wele VI. 496. m.

Noivák, Dominik. — ádu kazatelského;

1740.
Nowý Simeon V. 999.

Nowák, Josef. — Uitel hlawní školy w 0-

paw 1788.

1. Runí knížka pro ony Cechy etc. (ježto nme-
cké ei nauiti se chtjí ) VI. 106. a.

2. Praktisch-theoretische deutsch-bóhmische und

bohmisch-deutsche Sprachlehre VI. 106. b.

Nowák, Josef. — Hrní rozený a usedlý

w Petrowicích. Beze wšeho náwodu nauil

se nmeckému a latinskému jazyku.

W asopisech; Kwély VL 496. k. — Wela
588. h. — asop. pro katol. duch 1125. c. —
Pítel mládeže 12C0. — Rozlin. Pr. 1547. f.

Nowák, Wácslaw. — Narozen 11. Záí

1800 w Hlorašicích na Litomyšlsku ; kaplan

w Náchod, r. 1828 w Mladoow.
Wýjew duwodné radosti w píští etc. Aloisia

jos. Krakowského z Kolowrat VI. 451.

Nowák, Jan. — Narozen 27. erwence 1781

w Pardubicích; stal se knzem 30. Srp. 1807;

fará w Nowé wsi w Bydzowsku.
Nowá kížowá cesta VI. 2390.

Nowoilý, František W. — Narozen 6. Srp.

1795 we Smrdow. Stal se knzera 12.

Srpna 1824; kaplan w Naceraci, w Lochow.
1. Kauzclná wcž w Krkonošských horách (pel.

z nm.) VI. 708.

2. eská láska VI. 866.
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Nowoný, Franl. z Luie. — Narozen 23. íjna

1768; fará w Luslnicích blíž Boleslawé.

1. Prawidla ei esk' VI. 7G.

2. Kronika Mlado-Boloslawská VI. 1015.

3. Bibliotéka re.ských biblí VI. 1128.

4. Písma wateho nowé uniluwy ewangcliuni elc.

od sw. Matauše VI. 1717.

\owotllý, Josef, — Narozen 1807 w Bene-

šow w Boleslawskii. Studowal w Jiin a

w Praze ; wychowate! we Wídni.

W asopisech: a.sop. nins. VI. 4y(i. h. —
Wnec 521. — >Velii 912. J. — Cecho.slaw

032. p.

Voi^otiiý, Wácslaw Sw. 1824.
Obt VI. 825.

.\'0ŽÍcka, Blažej 7. Wotína. — Mštnín Sta-

rého msta Pražského a radda appellaní za

Ferdinanda I. : 1566.
1. Proti bludm nékterjin ped tisíci léty odsau-

zcným IV. 1282 a.

•2. Ro7inlauwání mezi otcem a synem IV. 1282
b.

3. ^Vyznání o pocliwosli pímluw wzýwíní swa-
lých IV. 1-282. r.

Nožika, Josef: 1843.
W Píteli mládeže VI. l2tJU.

Nucellus, Wácslaw Strakonický: 1731.
Rejrule zlaté prawého a skuteného kesfaiislwi

V.^709.

Nudo/erinus, >viz Benedikti.
Nftrnber^er, Jan; 1846.

Mašinká VI. G97.

Nywelt, Jan. — Narozen 6. Prosince 1789
>v Náchod: stal se knzem 21. Ledna 1811;
dkan w Nowe'm Bydžow.
O lnu VI. 1553.

Ockowský; 1840.
Praktický Uher VI. 117.

OekOllOniUS, Jií Raudnícký. — Narozen w
Baudnici : od 8. Ledna 1605 až do 2. Kwtna
1622 dkan Chrudimský a poslední spráwce
dnchowní ewangelického wyznání tamže.

1

.

Wi]. Perkinsia knížka o opu.šténi božím (z lat.

pel.) IV. 1885.

2. Dwoje Tedeum laudamu.s Píd. 19.

Oeserreicher, František J. — Narozen w
Praze 1 748 ; arcidkan kraje Beraunského

;

dkan w Žebráce ; umel 1825.
1. Wdné díkíiw wzdání p. nejwyššímu VI. 2008.
2. Trojí díkíiw wzdání elc. VI. 2014.

Ohéral, Jan. — Narozen 21. Záí 1810 w
Žalkowicich ; býwalý redaktor asopisu Mo-
ravíe a Jurendowa Vaterlándischer Pilger. R.

1848 poslanec snmu išske'ho.
noméri pítel fredigowal) VI. 1437.

Ojír, Albert z Oedlic.
Nálezowé práwní od r. 1378
Jíl. .117.

Ojír, Bohuslaw 7. Oedlic
Modlitby IV. 19.59.

Oks, Šehestian z Kolowsí. —
1562.

1, Krátký wýpis o nemocech morních IV. 895.

14.38 (sebral)

1584-

Impressor

;

2. Knihy AVenušowé Píd. 88.

Z Olbl-amOM-ic, Mareš; 1497.
Trakt<nt o domu duchowním III. 881.

Oliwowá, Marie; 1845.
We Kwteoh VI. 913. c.

Olomuaiiský, Štpán. — Fará u sw. Kli-

menta na Poíí w Praze 1614; rodilý z

Kaiií'ima.

1

.

Prawdiwosl iiejslaw. wzkíšeni pána n. Ježíše
Krista IV. 1431.

2. Kázaní pohební nad Woršilau Šudowaii ze
Semanina IV. 1709.

;i Noc weselá se swéllenj IV. 1911. n.

4. Potok z sedmi pramenu IV. 1911. b.

5. Tabita Joppcnská V. 1251.

Olldrnek, František Prokop; 1802.
Kázaní na den sw. Petra a Pawia VI. 2020.

Ondrák, Prokop. — Narozen 27. Cerwence
1810 w Praze. Knzem uinn 3. Srpna

1834; katecheta na hlawni škole w Píbrami,

potom dkan tamže.

1

.

Pawel a Virginia , de Bernardina de Saint

Pierre (z franc.) VI. 855.

2. Florinka (z nem. od K. L.) VI. 855.
W a.sopisech: Wela VL 1036. e. 1220. c.

— asopis pro katol. duch. 1125. c.

OpatOWSký, Šaslný; 1584.
Zpráwa oprawdowá o starém kalendái ímském

(z nm. pel.) IV. 770.

Opis. — 1796.
Žaltá Dawida VI. 1726.

OpOCíMlský Jiíí. — Narozen 1781 21. Ledna

w Peimow w Bydžowsku ; duchowní pastý

církwe reform. Klášterské.

Pispl k Wénci VI. .521.

Opsyiiiates, Jan; 1613.

1. Zrcadlo wseho kesf. náboženstwí IV. 1387.

2. Traktát o modlilbé IV. 1419. a.

3. Ráj rozkošného nauení o jistých znameních
synfi božích IV. 1419. b. 1894. b.

4. Weee pán etc. wypsání a wyswtlení IV.

1419. c. 144().

5. Rod wného nebeského a wšemohaucího krále

nad králi etc. IV. 1477. a.

6. Bible sw. historie pkný poádek IV. 1477. b.

7. Ustawiné we tech wécech cwíeníIV. 1894. a.

«. Pobožná duše etc. IV. 1894. c.

Optat, Beneš z TelQ. — Morawan ; bratr

eský ; úsiln pracowal s Petrem Gzelein u

wydáwání knih eských
;

prwní prawidelnaa

orlhografii uwedli; 1533— 1535.

1. I^saeopicon IV. 4.

2. eská grammatika IV. f>.

3. Nowý testament IV. 1171.

4. Otázky z 6té ka|)itoIy sw. Jana IV. 1291. a.

5. Otázky o weci pán IV. 1291. b.

fi. O poruenstwí pána h spasitele našeho J. Kr.

IV. 1291. r.

7. Kázaní nešporní na epišt<)ly IV. 1567.

Orebský, míz lleld.

Orechowský, Jan; 1552.
Krátký spis o morowé nemoci IV. 893.

Orelský, K.

We Kwtech VI. 91.3. v.

Orikaiius, Dawid; 1618.
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Krátký wýtah o kornele IV. 787.

Orleský, Josef.

We Kwtech VI. 993. m.

Orlický, Budislaw; 1843.
We Wele VI. 496. m.

Orlinský, Matauš; 1654.
Kalendá V. 531.

Osowský, Smil z Daubrawic na Tebíi. —
1587.
Diariuni vvztahující se na arciwéwodu Ma\imil'ana

IV. 407.

Odiianský, Hugo. Knz 1745.
Applausus urbis Brunnensis elc. V. 1010.

Z Ottersdorfa, Sixt. — Narozen w Rakow-
nice. Stal se bakaláem swob. umni roku

1534 •, mšfan a w létech 1546, 1547 kanclé

Starého msta Pražského. Muž wysoce wá-
žený, jemuž ke cti r. 1572 peníz ražen.

Umel 1583 25. Srpna.

1. Solfernus, Frigonia doktora Jerusaleniského

knihy rodu neb žiwota Adamowa
;
(z lat. pel.)

IV. 900.

2. Pawla Jovia: Kniha o wcech a spsobech
národu tureckého (z lat.) IV. 293.

3. O zaátku tureckého císastwí (z lat. od Bar-
tolomje Georgeowie) IV. 305.

4. Akta aneb knihy památné ili historie dwau
nepokojných let w Cechách 1546 a 1547 IV.

424.

5. Putowání sw. Pawla (z nm.) IV. 641. 1166.

6. Sw. Isidora: Rozmlauwání rozumu s lowkem
(pel.) IV. 1756.

7. Ammonia Alexanderského : Žiwot p. našeho
Jezu Krista (pel.) IV. 1783.

Z Ottersílorfa, Ambrož (na Lipwce). —
Bratr pedešlého; králowský prokurátor w
markrabstwí morawském 1555.
Pawla Jovia knih,, o wcech a spsobech ná-

rodu tureckého (Peložil spolen se Sixtem
z Ollersdorfa) IV. 293.

Oxiopus, Jan Sabbatenus; 1602.
Kázaní o duchowním a poswátném tla a krwe

požíwání IV. 1614.

Pacowský Wácslaw. — Kucha hrabnky z

Onasko 1611.
Knížka kuchaská VI. 1567.

Pacic5 1828
Jmenoslaw VI. 161.

Pauda, Matauš. — Fará u sw. Hawla w Praze

1616.
Spis, w nmž se obsahuje, které wci pedešly

píchod a narození Mesiáše IV. 1481.

Paeonius, Prokop Swtnowský. — Stal se

bakaláem swob, umní r. 1605; byl téhož

roku spráwcem školním n sw. Wojtcba w
Praze, r. 1606— 1607 w Nímburce. Roku

1607, staw se mezitím mistrem, powolán za

professora do kolleje Karlowy. Umel 1613,

3. Listopadu.

Lékastwí w as rány morowé IV. 901.

Pacher, Jakub Felix J. -~ Fará Minský

;

1723,

Joannes a Nepomuk na Zelenau horu etc^uwe-
dený V. 937.

Pachaeus, Jan Budinský.

Ewangelia s rytinami Píd. 01.

Palacký, František. — Narozen 14. erwna
1798 w Hodslawicích na Moraw; syn ta-

mjšího editele školy ; studowal w Prešpurku

a we Wídni. W Dubnu r. 1823 odebral se

do Prahy, aby se zcela oddati mohl sludo-

wání djepisu eského. Zde pejaw roku

1827 redakcí asopisu eského museum, a

roku 1828 jmenowán ádným audem k. eské
spolenosti nauk, ustanowen byl r. 1829 od

staw králowstwí es-kélio za zemského histo-

riografa, we kterémž úad potwrzen od cí-

sae Ferdinanda r. 1836. Z píiny djepisu

eského prozpytowal jak wšecky znameni-

tjší archivy w zemi , tak zahraniní we
Wídni , Wratislawi , Mnichow , Drážanech,
Berlín, Frankfurtu, Basilei, jmenowit pak r.

1837 na náklad slaw eských též archiv

Vatikánský w ím. Roku 1831 stal se

jedním z pedních zakladatel Matice eské,

kterauž co jednatel po wíce let ídil. Co se-

kretá spolenosti eského museum i o zwe-

lebení tohoto lístawu welikých zásluh sob
wydobyl. Roku 1847 jmenowán pi založení

c. k. akademie nauk we Wídni ádným audem

jejím
,
jakož i pedtím a potom audem roz-

liných spoleností uených, domácích i pes-
polních. Roku 1848 zwolen za poslance

lístawodárného snmu od msta Prahy
,
jak

pi nm, tak i pedtím co aud Národního

Wýboru a Slowanského sjezdu w Praze,

auastnil se wplywem swým we wšech po-

litických záležitostech toho asu. Roku 1850
zwolen za auda wýboru obecního w Praze.

1. asopis eského museum (redigowal) VI.

747.

2. Pehled sauasný nejwysšich dstojníku a au-

edník zemských i dworských VI. 978.

3. Archiv eský VI, 1703.

W asopisech: Casop. mus. VI. 8. f. 150. a.

169. a. 932, f. 993. e. 1036. c 1037. 1067. i.

1076. b. 1084. c. 1125. b. 1173. a. 1409. c.

1455. a. 1686. a. 2200. — Wídenské listy

559. b. — Wela 1008, f. - Krok 1170. 1173. d.

Palacký, Jií. — Otec pedešlého ; narozen

1768, 18. Prosince w Hodslawicích; rektor

školy tamže.

Knížeka k wzdlavvatelnému ítáni VI. 2240.

Z Palatillli, Kašpar; 1596.
S. Antonia Florentského : Žiwot sw. Kateiny Se-

nenské (z lat. pel.) IV. 1789.

Paleta, Josef. — Narozen 18. Února 1795
na sw. Hoe w Beraunsku : stal se knzem
12, Srp. 1818; kaplan we swé otin, pak

vicepraeses w seminái w Praze.

Swatá Hora VI, 2146.
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8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

Falhi^erius, Jeroným Horský. — Fará we
Hradišti nad Jizeraii.

.Modlill)y I'ríd. 92.

Palkowic, Jiri. — Narozen 27. Zái 1769
w Klma-Bán w Gemerské stolici ; uil se w
OžJanech, Dopšin, Šoproni aw Jen; pro-
fessor eskoslowanské reci w Prešpiirce ; u-
mel 13. erwna 1850.

1. Bohmisch-deutsch-Iateinishes Worlerbuch VI
158.

2. Musa ze slowanských hor VI. 280.
.3. Dwa hiirhy a tri suchy VI. 630.
4. Tatranka (redigowal) VI. 751.
5. Smlauwa pokoje a pálelstwí elc, w Paíži

(pel.) VI. 970.
fi. Týdenník (Rediorowal) VI. 1090.

známost wlasti VI. 1145.
Knížeka k wzdlawalelnému ítání VI. 1301.
A> etší a zwláštnéjší nowý i starý kalendá VI.
1421.

•'

Hufelanda : Kunšl prodlaužení žiwota lidského
(pel.) VI. 1597.

Pouení o okowání VI. 1611.
>>ýtah z artikuliiw sneniowních králowstwí
nherskho VI. 1689.
AVýtah z arlikuluw snemowních r. 1808. VI.
1690.

Biblia sacra VI. 1709.
15. Swaté písmo starého i nowého zákona VI. 171 1.W asopisech: Krani. Now. VI. 8. a. Kalen-

dáe 1409. h.

Palma, Sixt Moidlanský (Modlianský?). —
Mšfan Nowého msta Pražského; roku 1605
wzat do wzení pro spis wydaný z píiny
mandátu cis. Rudolfa II. proti bratrim eským
a ewangelíkm.

1. Písn duchowní IV. 107. a.

2. Písn o Trojící swaté IV. 107. b.

3. Písn na žalmy IV. 107. c.

4. Píse o Kristu IV. 107. d.

5. Písn nowé utšené o umuení a smrti p. a
spasitele n. J. K. IV. 107. e.

fi. Píse o tle a krwi pán IV. 107. f.

7. Píse swatební nowá o ženíchowi nebeském
IV. 127.

8. O píjímání tla a krwe pán IV. 1355. a.

9. Swdectwí starých sw. otc o pijímání pod
obojím IV. 1355, b.

10. Rozmiauwání eského Iwa s králem Alatiásem
IV. 1399.

11. Wýklad na žalm 78. IV. 15Í2. a.

12. >Výklad na ewang. sw. .lana IV. 1522. b.

13. Skreyše zlata boha nejwyššího IV. 1522. c.

14. kázaní o slawném promnní p. J. Krista IV.

16.35.

15. Monumentm. Píse a památka pohební o p.
Aibrerhtu Smiickém IV. 1693.

16. Rozjímání pobožné, kterak den páné swcen
býti má IV. 1863. a,

17. Dar nowého léta IV. 1863. b.
18. Si léné potšení pobožných IV. 1863. r.

19. Dar zlatý etr. obsahující rozjímání milosrden-
ntwí božího IV. 1863. d.

20. í) dobrot í. sladkosti ducha pán IV. 1863. e.
21. Perlika dítek božírh IV. 1986. a.
22. Vadc raecum. IV. 1966. b.

23. Jiskiky duchowní IV. 1966, c.

PalombinL Ondej; 1823.
Nowý modlitební poklad VI. 236..

Paiiiínoiiflas, wiz Horský.
Pan, Martin. — Slowák; kazatel cirkwe ewang.

Slowensko - Prawanské ; seniorslwí Turan-
ského consenior 1808.
Tolnaje: Umní hojení lichwy (pel.) VI. 1647.

Paiikei. 1830.
AV Rozlinostech Pražských VI. 1076. i.

Paiinoilius, Gabriel Pestinus ; 1561.
Nomenclatura sex linguarum IV. 35.

Paprocký, Bartolomj z Glogol a z Paprocké

Wule. — Polák; narozen 1540. Bud láskau

k historii slowanského národu, bud wysokým
o stawu urozeném domnním puzen jsa, o

panstwu jak swé wlasti (w knize Nidi vir-

tutum , od Okolského welmi chwálené) , tak

o eské, morawské, slezské a z ásti o mos-
kewské psal , kteréž zem nawštiwil. W
echách nejdéle bydlel u pánil z Hasenburka,

jichž poslaupnost ili genealogii wypracowal.

Když záhubná baue w echách wznikla, do

Polska se odsthowal. Umel r. 1617.

1. Potšitelné napomenutí proti pohanui (z pol-

ského pel.) IV. 171.

2. Nowá kratochwíle, s kterau ti bohyn, Juno,

iMinerwa a Wenuše na swét pišly IV. 210 a.

3. Obora IV. 210. b.

4. Kšaft IV. 264.

5. Stambuch slezský IV. 411. a.

6. Paralípomena genealogiarum slavicarum IV.

411. b.

7. Zrcadlo slawného markrabstwí morawského
IV. 413.

8. Památka echm u Kheredes pobytým IV.

438. a.

9. Diadochos IV. 438. b.

10. Vitae clarorum virorum IV. 621.

11. Staw manželský IV. 701. a.

12 Tinácte tabulí wku lidského IV. 701. b.

13. Panna IV. 701. c.

14. Rozmiauwání aneb bádání chudého lowéka
s bohatým IV. 701. d.

15. Církew swatá obecná etc. IV. 1365. a.

16. Píist tlesný, jak nám jest potebný IV. 1365.

b.

17. O poslední a nejwtší weei pán IV.

1365. c.

Paraubek, Jií Wácslaw. — Narozen 1691

w Sadské ; fará Líbeznický a vicarius fora-

neus ; arcib. prwni missioná. W Sadské

založil špitál, na njž 10.000 zl. odkázal.

Umel 1778 w 87. roce wku.
1. Wýlah swla V. 258.

2, Zrcadlo asného i wéného žiwota (pel.)
V. 1521.

Paí-ízek, Aleš, — Narozen 1748, Knz ádu

dominikánského ; doktor theologie ; direktor

hlawní školy w Praze. Mnoho pispl k uwe-

deni nminy do škol normálních. Umel
1822.
1. Prawídla eské dobropíseinnosti VI. 46.

2. O swobod a rownosti mstské VI. 945. a.
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3. Biblické wypsání nynjších píbh VI. 945.

b.

4. Willauma praktická kniha runí pro uitele
etc. (z nm. pel.) VI. 1253. a.

5. O prawém spíisobu cwiení mládeže VI. 1253. b.

6. O prawém wychovvání dítek VI. 1253. c.

7. Gilberta Baura : Katechismus neb prawidla
zdwoilosti (z nm. pel.) VI, 1299.

8. Historie pirozených wcí VI. 1457.

9. Seilera: Rozmlauwání mezi otcem a díttem
o wcech náboženstvví se týkajících (z nm.
pel.) VI. 1750.

10. Wýklad na ewangelia VI. 189S. a.

11. Modlitby pro dítky VI. 2293. 2376.

12. Hermanna : Wzýwání boha a swatých jeho

(z nm. pel.) VI. 2315.

13. Jádro kesanské pobožnosti VI. 2320.

14. Katolická rozjímání a modlitby pro ženské
IV. 2342.

W asopisech: Wídenské listy VI, 5(S8, c,

993. a. 1162. b. 1220. a. — Pítel mládeže
1260,

Parlagiiis, Jeremiáš. — 1601.
Poátek uení IV. 1363.

Partlic, Šimon ze Špicberka, — Narozen w
Tresti na Moraw (Trischiniensis) okolo r,

1588 ; stal se bakaláem swob. umní w
Praze 1612. Byl téhož roku spráwcem školy

Klalowské. Roku 1614 uinn mistrem; šel

za paedagoga k syníim Leonharda Kolona z

Felzu, s nimiž r. 1619 jel na university do

Nmec jmenowit do Wittenberka, Po bitw
Blohorské wysthowaw se z ech , žil r.

1623 pod ochranau wéwody Sleswického,

pozdji "w Anglianech.
1. Adamus judicatus IV, 161.

2. Kalendá každoroní hospodáský IV. 286,

785,

3. Tractatus cometographicus IV. 788.

4. Judicium astrologicum IV. 789.

5. O prípiaw k smrti IV. 1887. a.

6. Naíkání Krista pána na newdnost lidskau
IV. 1887. b.

7. Flagcllum Dei. Bi nebo metla boží IV, 1887. c,

8. Kalendá hosp. a kane. V. 513.

Pasconides, Matj. — Knz 1613,
Pohební kázaní pi smrti Kateiny Srncowé z

W^arwažowa IV, 1690,

Patoka, Josef J. — Úedník pi magistrátu

Pražském 1824.
Hlas k slawné pítomnosti J, C. M, Františka etc.

VI. 445.

Patrka, Michal Silorad. — Narozen okolo

r, 1778 16. wce. \v Solnici; kupectwí \\

krámském zboží wyucen , stal se wojákem
;

byl strážmistrem (feldweblem), pak uitelem

w lístawu wojenském w Josefow. Wyšed
z úadu , zanášel se s mnemonikau, stroj-

niclwím, konen jen literaturau eskáu. Sám

od sebe nauil se latin ; byl welké pamti

a schopnosti. Umel w Jaromi w Kwtnu
1838,
1. Písn eských bojowník VI, 286,

2, (Jedna píse mezi Hankovvými) VI. 287.

\V asopisech: Kvvty VI 490, k. 559. g, 588.

i. 597, k, 600, k. 1008, k, — Pítel mládeže
.588, d, 1067, h. — Dobroslavv 588. e, 599, d,

056. c, — echoslaw 588. f. 993, b. — Wí-
denské listy 599. c, — Pautník 1067, r.

Paukai*, Jan. — Mistr, dkan Pardubský.

1670.
Pustiny Swatojanské V. 161.

Paulín, Jan Ad. — Knz 1719.
Serafinský Salomaun František V. 929.

Paulini, Sigmund. — Slowák ; knz Podhrad-

ský ; rodem z Rýne w Pešfanské stolici

;

1750.
Slabiká VI. 13.

Paulíni, Nathanael; 1822 (Slowák).
Weršowé k pohební poctiwosti swému otci VI,

443,

Paulini, Ondej; 1822.
Nauka ewangelii Christusowey VI. 1831.

Paup, František Ondej. — Mistr sladow-

nický we Slaném, pak w Brn, Umel 1806.
Poátkowé základního nauení o waení piwa

(pel.) VI, 1552.

Pawel, J. 1842.
We Wele VI. 496. m.

Pawlas5 1841.
We Wlastimilu VI, 1036. p.

Pawlík, Jan. — Narozen w Praze 9. Dub,

1771; fará w Bezn, viká.
1. Kázaní pi prwotinách P, J. Sachra VI, 2031.

a.

Kázaní etc, pi visitací VI, 2021, b.

Kázaní k dítkám etc, pi prwním pijímáni
VI, 2021, c.

Kázaní dwoje o swatém stawu manželském
VI, 2021. d.

Kázaní pi pohbu W, Jos, Beránka, dkana
w Mladé Boleslawi VI. 2086,

Ctní z listu apoštola Pawla a ze skutku apo-
štolských VI. 22*34. a.

7. Duše hledající hospodina VI. 2234. b.

8. Weec pán VI. 2234. c.

Pawlowský, M.

Hlasowé duchowenstwa etc, (píspwek) VI.

326.

Pawlowský, Ant. J. — Narozen w Newe-

klow ; doktor práw ; umel 1818.

Wýkladowé pirozeného práwa VI. 1221.

Pawlowský, Wácslaw. — Uitel hlawní

školy w Jindrichow Hradci ; 1803,
Saicmanna: Poátkowé mrawu (pel,) VI, 1292,

Pazderowský, Jan, — Fará w Nechani-

cích 1691,
Služba boží neb powinnost dwojí farního osad-

^
ního etc. VI. 742,

Pccírka, Josef, — Doktor lékastwí, od r.

1848 suppl. professor pírodopisu na Staro-

mstském gymnasium w Praze,

1. Supka od Raupacha (pel.) VI, 684.

2. (Wíce jiných pekladu diwadelních her) VI.

684.

3. Bibliotéka pouných i zábawných spisft (pe-
klady) VI. 883,
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4. Bibliotéka wybraných roináuú jinojazyných

VI. 894.

5. Scheitlina ApaUi (pel.) VI, 1379.

6. Mácslaw Nowák VI. 150G.

Fowský, Bartolomj.
Rozmlamvání dwoje o wlleni a narozeni Kísla.

Fíd. 94.

Peit, Jan Hoslaunský. — Dkan w Bílin

;

horliwý zastawatel katolického náboženstwí;

1612—1617.
1. Jiíka Screra .• Katechi.snuis kesfanského ná-

boženstwí (z nni. pel.) IV. 1403.
2. >Výklad prawého etc. pod obojí spiisobau

pijímání IV. 1423
3. Obrana putování kesanského IV. 1442.
4. Zpráwa etc. o jubila>um IV. 1485.

5. Knížka prwní de benedictionibus IV, 1753. a.

6. De consecralionibus el benedictionibus episco-

poium IV. 1753. b.

1'elcl, František Martin (po pedcích Kožíšek).

— Narozen w Kychno>v 7. Listop. 1734:
Uitel mladých hrabat ze Šternberka a z

Nostic
,
potom professor jazyka a literatury

eské 1793; clen nkolika uených spole-
ností ; mistr na wysokých školách Praž-

ských ; o literaturu a historii eskau wysoce
zaslaužilý. Umel 9. Února 1801.
1. Typus dcclinationuni linguaebohemirae VI. 7í.a.
2. Grundsátze der bíihm. Gramniatik VI. 71. b.

3. Handbuch ci. bei Erlernun{í der deutschen,
bohni. und franz. Sprachc VI. 125.

4. IVowá kronika eská VI. 944.

Z Pelhriiiiowa, Mikuláš (Biskupec). — Stal

se bakaláem swobod. umní na universit

Pražské r. 1409
;
jeden z pedních pwodu

a zastawatel ueni Tábor , od nichž za

biskupa zwolen. inný we wšech hádkách

s mistry Pražskými w as i po ase husit-

ské wálky; r. 1432 byl jedním z poslu od

králowslwí eského ku koncilii Basilejskému.

Žiw ješt r. 1443.
1. Kronika Táborská III. 1H5.

2. (Psaní jeho a Jiína) Píd. 121.

3. Traktát proti Kanyšowi Píd. 158.

Felhninowsliý, W. A. — 1839
We Wele VI. 49H. m.

Pelikán, Wácslaw Josef; 1711.
(irunlowní zpráwa o wolení a korunowání ím-

ského krále (pel.) V. 266.

Pelikán, >Nácslaw M. — Dkan Sobslawský
1743.

Paslwa duchowním swým owikám V. 790.

Pelikán, Wladimír (Josef). — Narozen we
Iwrzce pipsané k Hcricíim dne 11. Kwtna
1808: syndikus w Týništi 1835; radní w
Sezen. icich.

Smida: Bohomír, mladý paustewník (pel.) IV.

W asopitech: asop. mus. VI. 150. a. 169. a.

1686. a. — Wner 521. —Kwcty 150. f. 1588. d.— Cerhoílaw 993. p. Jjndv a nyní 1076. e.—
Pítel mládeže 1260. Bozi, Praž. 1547 f.

Pelikán, Jan K. — Práwní aktuar w Miško-

wicích, pak radní.

Kotzebue: Náš Bedich (pel.) VI. 666.
W asopisech: Casop. nius. VI. 496. h. —
Mela 1067. n.

Pellisota, Michael. — Úádu františkánského;

kazatel u sw. Jakuba 1720,
1. Trinitas dominicalis V. 878. a.

2. Unuin, binum, triuum V. 878. b.

3. Dwa spolu elc. 1. j. sw. Dominik a sw. Fran-
tišek V. 930. a.

4. Lidumila aby byla Bohumila V. 930. b.

5. Sw. Jan Neponuický V. 930. c.

6. Láska boha k Percgrinowi V. 930. d.

7. Jazyk boží muedlníka pán Jana Nepom.
V. 930. e.

8. Ilwzda ranní, denní, weerni etc. Jana Ne-
ponnukóho V. 930. f.

Pll, Jií; 1654.
Kázaní nedlní V. 858.

Penthanier, Mikuláš, Ledecký. — Knz 1558.
Šebestiána Kastaliona: Kozmlauwání spoleného

z pisem swatých elc. knihy tyry ( z lat.

pel.) IV. 1157.

Peristerius, Petr z Teyna Horšowského.

—

Scholasticus a kazatel na hrad Pražském;

1564.
Kázaní etc. o pijímání pod obojí IV. 1586.

Z Periišteina , Wilém. — Narodil se w
Moraw okolo r. 1435 ; od r. 1487 až do

1514 nejw. hofmistr králowstwí eského.

Piinním jeho uzawena r. 1517 smlauwa

Swatowácslawská. Umel na zámku swém \v

Pardubicích dne 8. Dub. 1521.
1. e o spráw zemí III. 428.

2. Psaní jeho III. 497.

Z Pernstcina, Wojtch. — Syn pedešlého

(na Plumlow) nejwyšši hofmistr po otci

swém; umel 1534.
1. Píiny nkteré ncsrownání mého a bratím!

IV 1265. a.

2. (Artikule proti bratím) Píd. 153.

Piistein, Josef. 1833.
Píse normální ke mši VI. 252.

Pernštciner, František. — Alumnus semi-

náe Brnnského 1782.
1. Patero kneh o wíe a náboienstwí kesan-

ském VI. 1762.
2. Swatý denní poádek kesf. katolického (z

nm. pel. s jinými spolen.) VI. 2284.

Pcssins, Cyprian, wiz Pešín.
Pessniayer, Antonín; 1782.

Banní kázaní VI. 1923.

Pešek, Kristián. — Mistr ; kazatel ewange-

lický w Žitaw 1712.
1. Ti písn postní V. 116.

2. Dvvaustoroní církwe ewangelické památka V.

390.

3. Kristiána Langhausa: Kesanských dílek runí
a domowní posUlla (pel.) V. 843.

4. Gollfrieda Hoffmanna: Ctwerá nábožnost (z

nm. pel.) V. 1603.

Pešek, Bedich. — 1845, 1846.

\Vp Wrle VI. 496. m
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Pešice, Jan. — Absolvowal práwa w Praze

r. 1839.
VVe Kwtech VI. 1076. g.

Pešín, (Pšina) Cyprian. — Narozen w Žatci;

fará na Horách Kutnách 1607 — 1608.
1. AVýklad na Agnus Dei IV. 1529. a.

2. Kratiké wyswllení slow sw. .lana ktitele

etc. IV. 1529. b.

3. Unguentum fraternae concordiae IV. 1529. c.

4. Privilegia pie defunctorum IV. 1529. d.

.5. AVýklad na žahn cle. IV. 1529. e.

G. Turris forlissiina IV. 1529. f.

7. Uivinum .somnium Jacobi patriarchaelV. 1529.g.

5. Luinen ad revelationem gentium IV. 1638. a.

9. Kázaní o wdowách IV. 1938. b.

10. Kázaní neb zpráwa o niorovvé rán IV. 1638. c.

11. Kázaní o ohni Zateckém IV. 1638. d.

12. Kázaní o pádu dobytka IV. 1638. e.

13. O poswrení chrámu IV. 1638. f.

14. Kázaní dwoie o posílání k nám angelu IV.

1638. g.

15. Adolescens resuscitatiis IV. 1718.

16. Škola kíže IV. 1912.

Pešíll, Matláš. — Mšan Žalecký ; 1583.
Zahrádka wonného koení IV. 1958.

Pšina, Jan Tomáš z echoroda. — Narozen

w Poátkách w Bechynsku 1629, 19. Pios.;

kaplan w Kostelci nad Orlicí ; dkan w Lito-

myšli; kanowník w Litomicích, na Wyše-
hrad, u hlawního kostela Pražského ; nazwán

biskupem w Samandrii od cis. Leopolda I.

1675, a radau i hrabtem ^lalatinským od nho
uinn, maje statek Oboišt. Umel 1680.

2. Srp.

1. Prodromns Moravographiae V. 274.

2. Pamti nkteré etc. w píinf^ msta Brodu
Uherského V. 320.

Pšina, Wácslaw JHchal. — Narozen w Krá-

lowé Hradci 13. Záí 1782; byl kaplanem

w Poln', Faráem w Kruzburku, pak w Blu-

cin na Moraw; nyní kanowník kapituly

Pražské ; mnoha dobroinných spolku clen

;

o wznikání literatury eské horliwýpeowatel.
1. Hlasy duchovvenstwa k Ferdiuandowi I. a Marii

Ann r. 1836. (Redigowal) VL 320.

2. asopis pro katolické duchowcnstwo (Redi-
gowal) VL 1738.

3. Hrob sw. tí král w Reync Kolín VI. 2156.

4. Ziwot a pocta nejblah. panny Mario (dlo Sil-

berta) VI. 2192.

5. Zdráwas Maria. Kuiha modlitební etc. (dle

Silberta) VI. 2432.
VV asopisech: Rozlitn. Pr. Ví. 1067. n. —

Casop. pro kalol. duch. 1125. c.

Pšina, Jan Josef. — Doktor lékaslwí 1804,

1805.
1. Zpráwa o nešlowicích owcích VI. 1645.

2. Ponauení k hojení morowého pádu how-
zího dobytka VÍ. 1646.

Pšin ius, Wít.

Prawidlo wyuowání w nemoci Píd. 95.

Peška. Studowal práwa w Praze; líiedník pi

magistrálu tamže.

Ona je šílená (dle Lamberta) Ví. 711.

We Kwtech VL 496. k.

Peteny; 1833.
Káze lauiwá VL 2056.

Peera, J.

Musaeusa: Néiná láska (z nm. pel.) VI. 872.

Peti-ák, Jan Oldich.
Katolická missionarní knížka VI. 1114.

Petí-ek, Benjamin z Polkowic. — Komorní

písa pi úad podkomorním w králowstwí

eském. Tžce zbit a zrann od lolrú dne

7. Cerwna 1598, umel 23. téhož msíce w
Praze.

1. Abrahama Buchholrera: Registík historický

(z lat. pel.) IV. 285.
2. Jana staršího Mathezia : Historie pána .spasitele

našeho Ježíše Krista IV. 1604. a.

Petík, Jan z Benešowa ; 1537.
1. Šebestiána Franka z Werdu: O ukrutném u

hanebném híchu opilstwí (z nm. pel.) IV.670.
2. Erasma Koterodamského: Rozmlauwání dítek

(z lat. pel.) IV. 735. a.

3. Téhož: O mrawích dítek (pel.) IV. 735. b.

4. Žaltá IV. 1929.

Petrman, Jií. — Slowák; narozen w Pn-

kawci w Hontské stolici 1710. Kazatel eské
církwe a uitel eský i nmecký u sw. Jana

w Dráždanech. Umel 1792
1. Hospodina srdcem i rty chwálení V. 145.

2. Cechoeuost VI. 39.

3. Žaltá VL 193. a.

4. Písn duchowuí VI. 193. b.

5. List o weei pán VL 1757.

6. Kesanské wíry základ VI. 1894.

Perowee , Josef. — Narozen 30. Bezna
1 808 w Kadow w Prachensku ; akcessista

pi Pražském magistrátu ,
pak pi kriminále

w Rakowníce.
W Rozlin. Pražských VI. 600. n.

Petrowrozský, Hynek. — Bratr eský.
Kázaní w nedli ^. po sw. Trojici IV. 1571.

Pelrozelinus, Jakub Kunštatský. — Fará
w Tebíi 1616; umel we Wratislawi r.

1633, 14. íjna.

1. Spis o bauvkách tlesných i duchowních IV.

822.

2. Pastor. I. j. wýklad žalmu 23. IV. 1533.
.'^>. Poslilla IV. 1561.

4. Rozjímání uppomonutcdlné o pokoji IV. 1031. a.

5. Vivens disce moi IV. Iti31. b.

(!. Lazarus rcdivivus IV. 1631. c.

Petržilka, Wácslaw Sušický; 1621— 1631.

1. Knížka aneb tabula etc. o wypoítání aurokú
V. 505.

2. Knížka, kterak se winice. štpnice sprawowati
mají V. 565.

Petržilka, Wácslaw Baltazar. — Narozen w
Chrudimi ; lilosofic a medicíny doktor, phýsi-

cus juratus kraje Chrudimského a senátor

we Chrudimi 1720— 1740.
1. Fous rubcr aneb erwenú studánka etc. we
mst Chrudimi V. 558.

2. Nebeský léka Kristus Ježíš etc. V. 1221.

Petržilka, Jan Stanislaw. — Dkan Miku-

lowský 1T23.

44
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1. Duo minuta elc. o mši a oistci V. 764.

2. Druhý šart etc. na wýplat duší kresf. ze ža-

liie oistcowého V. 1211.

I*fleger, Antonín (Kopidlanský). — Narodil

se >v Kopidlnc w krnji Bydžowske'm dne 12.

Bezna 1811. Z mládí nawšlwowal školu

Kopidlenskau, a když roku 1818 jeho rodíce

do Slaupna nad Cídlinau se pesthowali,

školu Slaupenskau. Gymnasialní studia odbyl

H Benediktin w Braunow, humaniora na

Malé stran w Praze, a filosofii r. 1830 a

1831 >v Brn a w Litomyšli. Pnstaupiw na

to k hospodáskému úadu na Slaupn, se-

Irwal od toho asu co písa auední na

panstwích Benediktinských, loliž od r. 1831
— 1833 we Slaupn, od r. 1833—1838 w
Hrdlích blíž Litomic, a od r. 1838—1844
co saudní akluar w Polici blíž Braunowa.

Jmenowán byw pak obroním w Halbstat

bliž Braunowa , stal se koneín dne 18.

íjna 1849 pedstaweným auadu na Bewnow-
sku u s\v. Markéty.

We Kwtteih Vi. 1008. k. 1036. i.

Phaí^el, Wit Písecký. — Fará >v Tuklacích,

pak dkan w Kostelci nad ernými lesy

;

1600.
1. Psalmodia Davidica IV. 141.

2. Wyklad kiipiloly 53 Izaiáše IV. 1526.

3. Kázaní pohební nad p. Albrechtem Smiickýin
IV. 1694.

Philadclphus, Martin Zámrský. — Duchowní

spráwce w Opaw. Umel 1592, 9. Bezna,

díwe než wyšel druhý díl jeho postilly, pro

kterauž dwa tiskai do wzení dání byli,

Uaický a Sedlcanský, že ji w Praze w now
tlaili.

1. Písn na ewanffelia IV. 121.

2. Postilia IV. 1555.

Fhiladelphus, Nikodém. —
Odpowd na píiny etc, pro jeden mladý pán

od wíry ewangelické odstaupil IV. 1351. b.

PhiloniUSUS, Martin; 1583.
Epilhalamion IV. 184.

Pic«'k, Wácslaw Jaromír (Podswijanský). —
Narozen 13. Listopadu 1812 w Aujezd blíž

Turnowa ; sludowal we Mladé Boleslawi a w
Praze, kdež r. 1838 bh práwnický dokonal.

Stal se wrchním na panstwí Liblinskcm ; r.

1849 podkrajským kommissarem ; 1850 pro-

zatímním redaktorem wládních nowin w Praze.

1. liá.sn VI. 343.
2. Písn VI. 354.
3. Wiléni Ho/.cmbcrk VI. 680. a.

4. Kr:'.l Wralislaw na Moraw VI. 680. b.

W i'., sopiserh: asopis pro katoL duch. VI.

275. d. — Kwly 496. k. 600. k. — "NVela
496. m. 559. h. 599. h. — Wcnec 521. —
Casop. nius. 5.59. d.

Píé, K. F
Hrob, od .Salise (pel.) VI. 514.

Piccek, Michal Smržický z Kadoslic, 1609.

— Po Blohorské bilw peslaupiw ku ka-

tolickému náboženstwí, stal se purkmistrem

hor winniních; r. 1622 byl jedním z kom-
missar, kteí pejali statky akademie Karlo-

Avy, když mla býti odewzdána .lesuití^m.

Akcí a rozepe mezi filosofem, w lékastwí dok-
torem a orátorem IV. 206.

Pierfeiiid, Matj.
Rozjímání modlitby pán.

Pihawský, Jan. — Dkan RožJalowský 1631.
Ant. Suquet: Kšaft kesanského lovvka (z lat.

pel.) V. 1386.

Píchl, Josef Bojislaw. — Narosen 23. Srpna

1813 w Kosoi; doktor lékastwí.

1. eské besedy (píspewek) VI. 340.

2. Cervantesowy novelly (ze špan. pel.) VI.

857.

W c a s o p i s e ch : Kwty VI. 496. k. 559. g. 600. k.

913. c. 1067. q. 1409. f. - Wlastimil 496. 1. 913.

e. 1008. p. 1 140. — Wcela 496. m. 913. d. 1036. e.

Pichler, Karel.

Ue Wele VI. 913. d. 932. h. 1220. c.

Pik, Eduard. - 1846.
Mnemotechnika VI. 1169.

Pilaík, Štpán. — Slowák. Narozen w
Oow; knz od roku 1639. Muž uený a

osudem žiwota znamenitý ; sedmi církwí w
rozliných asech spráwce, Bráneckého bralr-

stwa starší ; tikrát pro náboženstwí wyhnán

;

jednau u Turk wze 1663; posléz w Nay-

salcu Mišnenském uherských a eských wy-
hnanc spráwce. Umel 1678.

1. Harfa Dawidowa V. 87.

2. Sors Pilarikiana. Los etc. V. 212.

3. Salonionea postilla Joannis Gerhardi V. 835.

4. Christus nobiscum etc. Sted tekaucí etc. V.

1550.

Pilllácek, J. — Studowal w Králowé Hradci

pstauu we Wídni ; umel 1829.
W asop. tesk. mus. VI. 496. h. 599. f. 932. f.

Z PilseiibUka, SamueL — Kapucín a missi-

oná 1646.

1. Capaleona: Kapucín (z wlask. pel.) V. 172,

2. Františka z Rozdražowa: Rozbroj o kalich (z

lat. pel.) V. 690.

3. Ilumilisa Segala: Praktika pro ty, kteí chtjí

elc. (z wlask. pel.) V. 1377.

Písecký ,
Wácslaw. — Narozen w Písku

1482. Stal se bakaláem swob. umní 1501,

mistrem 1505; byl dkanem fakulty filos. r.

1508. Brzy na to jel do Wlach se žákem

swým Sigmundem Hrubým z Jelení , kdež

otráwen umel r. 1511.

Spis Isokrata k Demonikowi (z eck. pel.) III.

108.

Písecký, Ondej. — Fará w Dobrowicích

1584.
1. Otázky IV. 1313.

2. Roznilauwání tla etc. a du.se IV. 1832. a.

3. Boj lowka híšného s pokušením IV. 1832. b.

Pistolacius, Vincenc; 1577,

Spis ne!) orací ku poctiwosli sííatku swadebního

p. AViléma z Uozcmberka IV. 495.
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Pisorius, Jan; 1600.
Enchiridion IV. 1358.

Pisíorius, Pawel z Luska. — Dkan Karl-

šleinský 1603; praelát Plzeský 1606; ka-

nowník Wyšeliradský 1616.
1. Kázaní Jana Zlatoústého (pel.) IV. 1779. b.

2. Vincence Bruna: O umuení a z nirtwých
wslání p. n. J Krista Cpel.) IV. 1871,

3. iSpusob žiwoia pobožného IV. 1878.

4. Kašpara Sopia: Králowská rada hispánskému
králi Cpel.) V. 493.

Pišeli, Antonín. — Polní kaplan u regimentu

kníž. Kinske'ho; narozen 1756; umel w
Praze 1806.
Jakuba Srnce Dicleria (rozmnožil) IV. 29.

Piškule, Jan Sušický; 1592.

Urbana Regia: Lékarstwí duše (pel.) IV. 1799.

Pilr, Bouaventura (ktn Josef). — Narozen

w Tebechovicích 1708, 5. Listop. Studowal i

we Braunow; wstaupil do ádu Benediktin-

ske'ho r. 1727, 28. íjna. W 25. roce wku
j

swého stal se knzem ; pomáhal nejprwe' pi
pastýske'm úad w Polici; pednášel filoso-

fii a theologii w kláštee Be>vnowske'm

:

stal se sekretáem opata Bennona ; oddal

se nyní zpytowání zídel eského djepisu,

i nhož wšak wytržen byl zwoleníra za prae-

lata do Rajhradu 1756, 25. Kwtna, W d-
stojenství tomto umel 15. Kwtna 1764.
1. ehola aneb zákon sw. Benedikta V. 477,

2. Hlas na wýsosti etc. V. 1229.

Pi\a, František. — Narodil se roku 1807 w
Písku ; hlawní školu a gymnasium absolvoval

tamže, filosofii slyšel roku 1826 a 1827 v
Praze, jakož i právní rok práv. Roku 1829

zmnil své povolání a obrátil se k boho-

sloví, kteréž studoval v Budjovicích. Hned

po vysvcení na knžství stal se r, 1833
administrátorem na lokalii v Cernišku, kraje

Prachynského, dióceze Budjovské; po dwau
létech dosazen za kaplana do Mirotic, kdežto

rok setrval, W bhu téhož roku stal se

prozatímním administrátorem fary w Lašo-

vicích a po šesti msících opt v Záhoí
na panství Worlickcm, Roku 1829 dne 17.

Bezna dostal se za expositu do Malina u

Kutnéhory,

Krátké vedení k chování etc. ovocných stromu
VI. 1543.

Placalius, Tomáš Ignác. — Alumnusl634;

fará Beznický 1636.

1. Martyrologium neb passional sw. Rínisk cír-

kve (z lat. pel.) V. 1258. a.

2. Obora panenská V. 1258, b.

3. Životowé svatých panen V, 1258, c,

4. Životy svtic V. 1258. d.

5. Postní potrava V. 1388. a.

6. Pobožný soldát V. 1388. b.

7. Weliký slunený kvt etc, V. 1388. c.

8. Jer. Drexelia: Orloj (pel.) V. 1388, d.

Plácel, Wácslaw z Elbingu. — Narozen w
Hradci Králové 1556, 7, Záí; stal se k<inc-

léem v témž rodním mst r. 1588. Umel
mrtvicí rann 1604, 6, íjna,

Historie žido\v:.ká IV. 291.

Plaek, Franf. — Narozen 20. Dubna 1809 ve
Bli na Kivoklátsku, studoval od r. 1821 do

1826vSlaném.Odr, 1826— 1833 pokraoval

v studiích v Praze; vstaupil 17. Pros, 1833
u vlády Dolnorakauské do praxí, kdež slaužil

pi krajských auadech ve sv, Hypolitu a

Korneuburku, Ku konci r, 1838 na svau

žádost pesazen do Cech , byl do Prosince

1844 konceptním praktikantem v kraji Bole-

slavském. Od Prosince 1844 co krajský ta-

jemník v Chrudimi k svobodnjšímu ízení

obcí hled, návrh ádu pro obce venkovské
vypracoval, pomry mezi sedláky a domkáí
zpytoval, a o pokautním písaství mezi lidem

venkovským a poteb úadování eského
v krajinách eských pojednání sepsal, které

již urené k vytisknutí v Musejním aso-
pise 1846, censurau k tisku pipuštno ne-

bylo. Po povolení konstitucí vybídnut od

nejv, purkrabí Rudolfa hr. Stadiona praesidi-

alním dekretem od 13. Dubna 1848 k po-

radám o návrhu obecního ádu s mimofádnau

gubernialní komisí k tomu ustanovenau, vstaupil

14. Dubna 1848 do Národního výboru v
Praze, po jehož rozpuštní hrab Thun w
praesidialním bureau jej podržel. W ervenci
pak byv w okresu Chrudimském a Nirabur-

sko-Benátském zárovei vyvolen, odejel co

poslanec Chrudimský k íšskému snmu, kdež

vyvolen do >výboru petiního i urbarního

s nkterými málo výminkami k pravici

eskonárodní držel; dle jeho návrhu zrušila

se 4. íjna 1848 od 1. Listopadu téhož roku

da fikticialní v echách. Po bauri Wídei-

ské ml auastenství w poradách eských

poslanc w Praze v mšfanskc besed, a

navrátiv se k snmu Kromížskému spfl-

sobil co aud 7. sekcí, že konstituní výbor

do obnoveného návrhu základních práw

pro obce pijal také právo k pijímání no-

vých audíi do svazku obecního, které i do

oktrojované ústavy §, 33. ad c. pešlo.

Po rozpuštní snmu byl dopisem ministra

Frant. hr. Stadiona dne 14. Bezna vyzván

z Chrudim k ministerstvu k poradám o vyvá-
žení gruntu, po jichž ukonení ministerní radda

Klecanský za prvního sekretáe zemské kom-
misse vyvažovai jej požádal. Pi novém zí-
zení politických úad stal se podkrajským v
Beznici

,
jelikož však praesident Klecanský

opt o jeho ponechání pi vyvažovai kom-
missí žádal, ustanovil jej ministr Bach s po-
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xiistawfním jemu loholo úadu za spoUihla-

sujícího aiida zemské konimissi w Praze.

W asopísci-h: asopis iniis. VI. 496. h. —
rechoslaw 599. ff.

— Rozl. IVaž. tíOO. n. _
Kwéty 1036. i.

Plako. Štpán. — Kazatel \v Drenow
1S4H.

hesfanský kalecliismus VI. \^^'^.

Plachý. Jií (Ferus). — Narozen w Teyn
Horšov 1583: Jesuita: kazatel u sw. Sal-

vátora w Praze ; ml na peii tiskárnu a bi-

bliotéku , kdež dle Balbina 600 rukopisu

peetl a poznamenáními opatil. Mnolio pod

cizím jménem wydáwal. Umel >v Beznici,

kdež byl na odpoinutí, r. 1(559.

1. Ziwot sw. liinacia IV. 1797.

2. Žaltá pro wojáky V. 84. 1539. f.

3. Mappa katolická V. 375.

4. Slawnost prwnílio století towaryšstwa Jcží-

šowa V. 460.

.5. Schola rivilitalis o zdwoilosli nirawíi V. 489.

6. Jer. Drexciia: Orbis Phaeton (z lat. pelož.)
V. 492,

7. Kesfanské uení V. 715. ;i.

*^. Martina dc Roo : O stawu duší w oistci

(pel.) V. 715. b.

9. I)c jiidicio jiarticulari V. 715. c.

10. Matje >cnnirln-n : De Iradilionibus (p r e 1.)

V. 715. d.

11. Jer. Drexciia: Dc coelcslibus gaudiis (z lat.)

V. 715. e.

12. Téhož: i\unlium niortis (z lat.) V. 715. f.

13. Slít wíry V. 715. íj.

14. De poenis infcri V. 715. h.

15. Pomoc katolická du.šikáni w oistci V. 715.

i. 1539. b,

• 16. Jana Euseb. Nonnberského : O wšudy pí-
tomnosti božské V. 715. k.

17. Horacia Turselina: Sláwa nejsw. domu Lau-
retanského (z lat. pel.) V. 1160. a.

IK Trn milosti Mariánské V. 1160. b.

19. O španlském kíži V. 1160. c.

20. Zázraky p. .Marie Swatohorské V. 1160. d.

21. Pant nejsw. p. Marie w Neukirchu V. 1160.

e.

22. De verilaie et praestantia reliquíarum eccl.

metropolitanae etc V. 1160. f.

23. Miknl. Lancicia:. Chwála sw. Ignacia V. 1254. a.

24. Žiwot sw. Isidora V. 1254. b.

25. Ziwot sw. cmeslnikúw V. 1254. c.

26. Ziwot sw. 12 apoštoliiw elc. V. 1254. d.

27. Ziwot sw. p. Barbory. Anežky, Máí Ma<;da-
leny V. 1254. e.

28. Ziwoty sw. patronii eských V. 1254. í.

29. Fáma posthuma S. Joannis Nep. V. 1254. y.
30. Ziwot sw. Ludmily V. 1254. h.

31. Ziwot sw. Jíina ^epom. V. 1254. i.

32. Lukáše Pinclla: Rozmvšlowání o tyech w-
rerh posledních lowcka (z lat.) V. 1.385. a.

33. Kaiolif ké pro.ítcdky pomocné duším V. 13H.=i. b.
34. Durhowni fiituHuach V. 1385. c.

.35. Paiif k swHl krwi V. 1385. d.

.36. Leonarda Lacsin: Kšaft lowka kesanského
V. 13(.í. e.

.37, Proroctwi o utrpení p. Krista V. L38g, f.

38, Jana Nadasi: Maria matka boží umírající (pel.)
V. 1385. R.

rf M
--

30. Mik. Sfondrala: Praxis spiritualis (pel.) V.

J.385. h.

40. Spíže postní V. 1.385. i.

41. O piprawowání se k smrti V. 1385. k.

42. O sedmi smrtelných híších V. 1385. I.

43. Alex. Kawelana (Cajetana); Tužebná a srdená
supplikací lidi po wšem swt umírajících etc.

V. l;i8o. ni. 1539. d.

44. Úední kesanského lowka starost (z lat.)

V. 1385, n.

45. Spiisob a konlrfekl prawé kestanské lásky
V. 1385. o.

46. O lásce k bližiiiinn V. 1385. |).

47. yriaci Ricci: Zlatý nebeský klí V. 15v39. a.

48. Modlitby k sw. patronm eským V, 1539. <.

49. Hora Sión V. 1539. e.

Plachý, Ondej. — Slowák; knz Nowomst-
ský. Narozen we Wrbowce w Hontské sto-

lici 1755. Umel 1810. 7. Híjna.

1. Ewangclický lunebral VI. 195,

2. Pewná nadje i)lahoslawené nesmrtcdlnosti,

we kteréžto se etc. Pawel Fabri etc. rozlu-

uje VI. 363.

3. Staré nowiny VI. 728.

4. Žiwot Martina Lutera Ví. 1045.

5. ei písma swatého VI. 1291.

6. Zákon krajinský z ohledu náboženstwi wy-
daný rokii 1791. VI. 1675.

7. Posiilla doniowní VI. 1906.

8. Platnost umní i po smrti, pi pohbu mlá-

dence Št. Pána VI. 2077.

9. Agenda ecclcsiaslica slavica VI. 2113.

1(K K. Šturma: Kochání se s Bohem (pel.) VI.

2216.

11. Kristiána Forslera: Kocháni s Bohem (pel.)
VI. 2239.

Plánek, Jan. — Mistr truhláský w Strako-

nicích. Narozen 15. Kwtna 1789 we Wla-
chow Bezí.
W pamti pozuslawená cnost etc. (nad smrti

Pawla Skálv) VI. 419.

Platzer, J. Norbert; 1738.

Moe pro plnost wod t. milosti Maria etc. V. 991.

Pleskot, František. — Mlyná Auwalský.
AV Rozmanitostech VI. 600. Íl25, a.

Plewowský, Wácslaw. — Jesuita 1665.

Jasná zlatá hwzda Sternbersko-Lažanská cle. V.

1081.

Plinowic, Adam z Skocowa,
Kiiippa Kcgelia: Dwanáctero pemyšlowáu' du-

chownich (pel.) V. 1419.

Plilltowic Adam. — Slowák; warhaník Ži-

linský ok. 1650.

(Od nho nkolik písni w itae Tranowského)
V. 86.

Plot, G. - 1841.
We Wele VI. 496. m.

Plut; 1785.

Prawowec Palelin (pel.) VI. 602.

Z Plzn, Prokop, — Stal se bakaláem swob.

umní r. 1403, mistrem 1408; pednášel na

universit; pidržel se strany Husowy: byl

dkanem fakulty filos. 1414, 1439, rektorem

1420, 1426, 1443. Na synod r, 1421

zwolen za jednoho ze ty spráwc strany

pod obojí. Roku 1427 w baui proti Sigm.
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Korybutowi wypowzen z Prahy s jinými

knžími strany Píbramowy; r. 1437 byl w
poselstwí ku koncilii Basilejskému o stwrzení

kompaktát; roku 1439, jsa faráem u sw.

Jindicha, zwolen za administrátora spolen
s Píbramem •, we kterémž dfistojenstwi byl

až do dobytí Prahy od Jiího z Podbrad r.

1448.
Napomínání Cechíivv a Morawaníiw, aby kom-

palUata pijali III. 625.

Plzeský, Matj. — Kazatel w Poií nad

Sázawau 1614.
1. Kázaní nkolik IV. 1655. b.

2. Kázaní pi pohbu p. Alžbty Waldšteinowé
IV. 1698.^

Plzeský, wiz Riihrenšaff.

z Podbrad, Hynek. — Syn krále Jiího;

kníže Minstrberský. Umel 1491.

1. Májowý sen III. 61.

2. Fucherii Carnotensis: Historia expeditionis Hie-

rosolyniitanae (pel.) III. 134.

Podlipský, J. W. — Narozen 30. Listop.

1816 w Michli u Prahy. Doktor lékastMÍ.

W asopisech: Kwtx VI. 913. c. 1008. k.

1173. f. 1220. d. — Casop. mus. 1008. d. —
Wlastiniil Í076. m.

Podmanický, Jan z Assodu. — Uherský

rytí; cirk. ewangelických bratrstwa Pešfan-

ského inspektor 1726.
(Nkolik písní w kancionálu Gloniusa) V. 114.

Podolský, Simeon. — Zemský mi 1617.
Knížka o mírách zemských IV. 745.

Pohan, Wácslaw Alexander. — Narozen 5.

Záí 1791 w Pelhimow ; biskupský notá
Budjowický; fará a dkan w Poíí nad

Sázawau.
1. Hlasowé duchowenstwa etc. (píspwek)

VI. 326.

2. Kwtný wneek školním dítkám VI. 1359.
W asopisech: Rozlin. Praž. VI. 275. f. —
Wela 496. m. 1220. c. — echoslavv 932. c.

— Pítel mlád. 1581.

Pohl, Jan Wácslaw; 1756-1783.
1. Grammatica linguae bohemicae V. 28.

2. Prawopisnost ei echské VI. 40.

Pohl, Frant. Xaver; 1829.
Píhody a cesty Martina Engelbrechta (z nm.

pel.) VI. 840.

Pohlieich, J.

We Wele VI. 496. m.

Pohoelý, Josef Mirumil. — Narodil se r.

1808 dne 8. Bezna na Horách Kutných, kdež

po wystaupení z hlawní školy normální po 2

roky praktíkowal dílem u úadu berního,

dilem u hospodárstwí mstského
,

pak ale

znelíbiw sob té dráhy 1822 nastaupil gymna-
síalní studia w Hradci Králowé. Studia íilo-

sofícká ukonil w Litomyšli, kamž se z Prahy

utekl pro nedostatek wýžiwy. Po mnohém
boji s nesnázemi wýžiwy nastaupil 1832
bohoslowni studiuai w Hradci. Toho ješt

roku pijaw fundací k studiím theologie pro

semeništ Tarnowské, odebral se na univer-

situ Pražskau. Roku 1834 wšak podkowaw
se za tuto fundací, wstaupil do bohomluwe-

ckého lístawu w Litomicích. Po swcm

wyswcení na knžstwí pišel na winicí Pán
do Brozan. Roku 1838 peložen na kaplan-

stwí do Turnowa, pozdji stal se duchowním

spráwcem we Mlázow, dioecezí Budjowické.

1. Kancionál VI. 269.

2. Citowé k jmeninám Hynka Saura VI. 465.

3. Jarošín a Swalawa VI. 837. a.

4. Jaronka, knžna Kokoinská VI. 837. b.

5. Jarhor a Miloslawa VI. 837. c.

6. Žiwolopis wel. p. Ant. Hanikýe VI. 1063.

7. Husárek VI. 1347. a.

8. Osmero píbh VI. 1347. b.

9. Ferdinand VL 1347. c.

10. Katolická modlitební a pouná knížka VI. 1347.

d. 2443.

11. Popsání žiwota a skutku swatých a swtic
božích (dle Sinzla) VI. 2196.

Poimon, František. — Narozen w Polné r.

1817. Kooperator w Nmeckém w Jihlawsku.

O žiwot, zázracích etc. sw. Liguriáše VI. 2194.

Pokorná, Jar. —
We Kwétech VI. 496. k.

Pokorný, Frant. — Poslucha filosofie w
Plzni 1819.
W Rozmanitostech VI. 1076. a.

Pokorný, W. —
We Wele VI. 1477. k.

Polák, Milota Zdirad. — Narozen 29. Února

1788 w Zásmukách; byl adjutantem barona

z KoUeru
;
professor eského jazyka na Nowo-

mstské akademii; nyní generál.

Wznešenost pírody VI. 537.

We Wnci VI. 521.

Polanský, František Urban. — Narozen we

Skuti r. 1793; lokalista w ernéhoe.
ei duchowní VI. 1979.

Polanus, Amand.
Summa uení o wném božím pedízení. Pid.
103.

Pole, Hynek; 1842.
Žiwa VI. 1505.

Polda, Mikuláš; 1473.
Písn rozliné duchowní III. 40.

Polenský, Fr. P. -
Kalendá pro as a wnost VI. 764.

Polieký, M. -
Wc Wele VI. 496. m.

Polianský, Matj; 1600-1613.
1. Rozmlauwání hosta s pauslewníkem IV. 1360.

a.

2. Obrana prawdy hospodinowy etc. IV. 1360. b.

3. Pokuty a trestání pestupníkuw božích pi-
kázaní IV. 1413.

4. Knížka o wyjití ^'oe z korábu etc. IV. 1472.

Polius, Lukáš; 1595.
Sedm kázaní o žiwotu wném IV. 1606,

Pollásek, František. — Narozen w Pibuie
4. íjna 1757; professor dogmatiky, pak
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morálky a pastorálky. Roku 1799 a 1802

rektor lyceum Olomaucského ; od r. 1803

dékan a fará w Dolanech a editel studií

theol. w Olomauci. Zemiel 4. erwence

1818.
1. Písmo swalé nowtího zákona VI. 1715.

2. Rnnní wýklad epištol nedlmeh VI. 1903.

3. Píkladowé VI. 2233. 2243.

4. Modlilby (pel.) VI. 2344.

5. Frawé poznání boha VI. 2361.

Polonus, Waleulin Pelický. — Fará De-
wický 1584—1600. Byl r. 1564 kaplanem

w Jind. Hradci.

1. Specialník IV. 8.Í.

2. Pomni na mne IV. 1332.

3. Runí knížka IV. 1826.

Pomocník. Wawinec. — W5ela w Koc-

kowicích 1811.

Maudrý welar VI. 1515.

Poilgác, Baltazar. — Slowák; saudní as-

sessor stolic Liptowske', Zwolenske' a Pe-

šfanské 1783.

Amadea Krciizbcrpa : Pobožné pemyŠlowání
(7. nm. pel.) VI. 2209.

Pontaiius, >vi7. z Preitenberka.
Poskok. >Vitolid; 1589.

Kaule Dawidowa IV. 1329.

Pospíšil, Jan Hostiwit. — Narozen w Kut-

néhoe 30. Kwtna 1785 ; impressór w
Praze a w Hradci Králowé.

Smida: Staeek z hor (pel.) VI. 1363.

Pospíšil, Jaroslaw. — Narozen 13. Záí

1812 w Hradci Králowé. Syn pedešlého,

Pewzal po otci tiskárnu Pražskau.

1. Kwély (Redigowal) VI. 752.

2. Tré powídek elc. dle Glace a Houwalda VI.

848; a.

3. K. Šmída: Tímoteus a Fílemon (pel.) VI.

S48. b. 1369.

4. Šmída: Josafat (pel.) VI, 848. c.

5. Zschokke: Weer ped sobotau (ptl.) VI.

848. d.

6. Jakobsa : Dw Marie (pel.) VI. 848. e.

7. Ušlechtilá Pawlinka (z nm. pel.) VI. 848. f.

8. Bratí (pel.) VI. 1363.

W asopi.sech: Kvvty VI. 5.'',9. g. 913. c. 1008.

k. 1067. q. 1076. g.

Pospíšil, Ladislaw. ~
Kotzcbue : Eduard w Skot.sku (pel.) VI. 679.

Possart, Frd. —
l.ehrbnch der slawíschen Sprachen VI. 121.

Pothiiiaiin, M. C. — Fará; 1791.
Mrawokniha VI. 2219.

Z Prachatic, wiz Kištan.
z Praitenberka. Jií Barlhold Pontanus. —

Probošt kostela na hrad Pražském 1606.
i. Ziwol sw. Iwana IV. 1787.
2. Duchowní obwcselení zem eské Píd. 104.

Prawda. Jan Litowanský; 1618.
Apologia fir. pána z Wajditeina IV. .503.

Pražák, Wácslaw. — Rádu kazatelského:
1740.

Modioum non modicum sod cloriosum. Maliko
cle. V. 998.

Pražák.
A\ o Wele VI. 496. m.

Pražský, Wácslaw. —
Modlitby V. 1587.

Pražský, Hynek. — Purkrabí \v Bezniri;

1819.
A> vstraha proti krwoloku etc. dobytka VI. 1650.

Pedák, W.
We Kwtech VI. 1175. c.

Prefá, Oldich z Wlkánowa. — Rytí ; na-

rozen 1520; mštnín Pražský; dmyslný
a emeslný holowitel mathematických nástroj

i

pufowal do Jerusalema, Compostelly a jinam.

Umel 26. Cerwence 1565.
Cesta z Prahy do Benátek etc. a do Palaesliny

IV. 643.^

Prelaucký, Tma. —
1. Psaní P. Sigmundowi III. 735. a.

2. O puwodu jednoty bratrské III. 735. b.

3. Psaní Wavvíncowi Krasoníckénui III. 748.

Preniyšlenský, Jan.

List stawiun o neádu knžském III. 153.

Presl, Jan Swatopluk. — Narozen 4. Záí

1791 w Praze; doktor lékastwí; professor

pírodopisu na fakult medicínské; len mnoha

spolk uených. Umel r. 1849, 12. Dubna.

1. Krok (Redigowal) VI. 741.

2. Flora echica VI. 1464.

3. Rostliná VI. 1465. a.

4. Barona Ji. Cuviera: Rozprawa oprewratcch
kry zemské VI. 1465. b.

5. Ssawectwo VI. 1465. c.

6. Nerostopis VI. 1465. d.

7. AVšeobccný rostlinopís VI. 1465. e.

8. Luba ilí chemie zkusná VI. 1483.

9. Obšírné prostonárodní nauení o emeslech
etc. (dle Poppe) VI. 1584. a.

10. asopis technologický (Redigowal) VI.

1584. b.

11. Dležité slowo etc. o blahoinnosli okowání
VI. 1616.

W asopisech: Krok VI. 1008. i. 1162. g.

1473. m. 1488. d. 1607. e. — Kwty 1067.

q. — asop. mus. 1473. g. 1607. d.

Presl, Karel Boiwoj. — Narozen w Praze

1793. Doktor lékastwí, professor pírodo-

pisu na fakult filosofické.

Flora (echica VI. 1464.

Pr^štický, Martin; 1634.
In sui)itum obituni etc. na poheb pana Henricha

Straky z Nedahylic V. 198.

Pretlik, Benj. Josef. — Kížowník s erwe-
nau hwzdau ; 1740 -1744.
1. Wcee weliká etc. V. 780.

2. Língua trim saecnlorum V. 996. a.

3. Lil)or scriptus inlus et foris V. 996. b.

Pí-ibík, Jan Prawoslaw. — Narozen w Mnišku

4. Dub. 1811 ; uitel školní w Berauné od

r. 1836.
1. Zásoba ku pedpism a diktowání VI. 66.

2. C. Montala : Krátké a pochopitedlné nawedení

k ladní forte a piana VI. 185.
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3. Bílé klobauky VI. 688.

4. Škola mraw a užitených wédomoslí VI.

1218.

5. Poítání písemná Vj. 1401.
W asopisech: Wela VI. 496. ni. 913. d.

993. h. 1008. f. 1037. 1067. n. 1076. d. —
^^ Kwly 558. i. 1162. i.

l*ibil, Martin A. — Narozen 14. Pros. we
Slaném; kaplan w Bežanech.
1. Národní písn VI. 311.
2. Katolík VI. 2396.
W asop. pro katol. duch. VI. 1125. b,

Pí-ibilowský, Martin; 1828.
W Rozl. Praž. VI. 600. n.

Pí-ibislaw, míz Pulkawa.
z Píbrami, Jan (jinak Knz). — Stal se

bakaláem swobod. umni r. 1409, mistrem

1413. Byl dkanem fakulty filos. 1438. Knz
strany pod obojí; r, 1427 pi baui proti Sig-

mundowi Korybutowi wypuzen s následowní-

ky swými z Prahy pro rozepi swau s Englišem

a Rokycanau. W^ as jednáni o kompaktáta

byl hlawau knží tch, kteí se s kompak-
táty spokojili, tak jak byli roku 1433 na-

mluweny s poslanci koncilia Basilejského, a

o potwrzení Rokycany za arcibiskupa nestáli.

Roku 1439 stal se spolen s Prokopem z

Plzn administrátorem strany pod obojí, jsa

tehdáž faráem u sw. Jiljí. Z dstojenstwí

tohoto swržen r. 1448 po dobytí Prahy od

Jiího z Podbrad, umel téhož roku w Pro-

sinci.

1. Ziwot knží Táborských III. 160.

2. Kniha proti Rokycanowi III. 639.

^3. ei III. 706. c.

Píbram, Pawel i Prahy. — Stal se baka-

láem swob. umní r. 1506, mistrem 1515;
uil na universit; wý tený bwzdá; umel
r. 1520. 5. íjna.
Martina Luthera : Wýklad na desatero božích

pikázaní III. 853.

Píborský, Frant. — Narozen 6. íj. 1787
w Praze.

W asop. pro katol. duch. VI. 1125. c.

Pichowický.
We Wele VI. 913. d.

Pí-ik, Bohuslaw; 1782.
K dstojn welebnému biskupu Kralohradeckému

VI. 1097. b.

Prohl, Baltazar ze Sibenhirtu; 1562.
Wýklad na žalmy IV. 1497.

Procházka, Adam; fará u sw. Hawla. 1610.
(Spis hanliwý proti sla\vum) IV. 1394.

Procházka, Jan. — ádu sw. Pawla 1710.
Palma honoris etc. pi prwní mši P. J. Mokrého

V. 911.

Procházka, Jií František de Lauro. — Fará

Swatopolský 1715 ; dkan Beraunský, pak

vicesuperior w dom duchowních u sw. Karla

Borromea; 1736.
1. Nowý webkomocný nebeský Kralomoc t. j.

sw. Pius etc. V. 'Jl3.

2. Horlus voluplatis t. j. Zahrada rozkoše cle.

V. 939.

3. IVa hory Judské etc. se ubírající králowna
nebeská etc. V. 983.

Procházka, Josef (Dewítský). — Narozen

16. Ún. 1811 w Jindichow Hradci; doktor

lékastwí; Srownej : Dewítský.
1. Školka ei uherské VI. 118.

2. Poslední konsul Kafský (z rusk. pel.) VI.

862.

Procházka, Tomáš. —
1. Ti 1'ísné duchowní VI. 246. a.

2. Chvvála boží a swalých jeho VI. 246. b.

Procházka, Wojtch F. — Narozen 18. Dub.

1781 w Praze. estný kanowník na Wyše-
brad; fará u sw. Wojtcha, díwe w Ko-
jetín.

1. Píse pi mši swaté VI. 251.
2. Hlasy duchowenstwa (píspwek) VI. 320.
3. Smida powídky pro kwtaucí mládež VI. 1354.
4. Dobrý tón (od TiJpfera) VI. 693.

5. Kastelliho .• Dvva pátelé a j^ídiný kabát VI.

693.

6. Topfera: AVéwodw rozkaz VI: 693.

7. Sestero postních kázaní VI: 1954.

8. Kázaní w chrámu p. Libezníckém VI. 2041.
9. Kázaní na welikononí boží hod VI. 2052.

W asopisech: Kwty 913. c. 993. m. 1008.

k. 1036. i. 1076. g. 1162. i. 1220. d. 1475. h.

Procházka, Filipp; 1818.
Píse zpíwaná od Zapské školní mládeže etc.

VI. 420.

Procházka, Amadeus. — Piarista; 1780.
Sekretá eský VI. 1691.

Procházka, Frant. Faustin. — Narozen w
Paké 1749 13. Ledna. Knz ádu Paulán,

kazatel ; opakowal humaniora s mladšími du-

chowními; uil historii církewuí, hebrejskému

jazyku, hermeneulice; od r. 1786 byl cen-

sorem, direktorem gymnasií, c. k. bibliote-

káem. Umel 1809, 2. Prosince.

1. Biblí eská (spolen s Durychem) VI. 1705.

2. Biblí eská VI. 1707.

3. Písmo sw. nowého zákona VI. 1714.

Procházka.
Casop. pro katol. duch. (Redigowal) VI. 1738.

Prokop. — Písa Nowého msta Pražského

od r. 1440 až 1467.

Kronika III. 57.

Prokop, z Jindicbowa Hradce. — Bratr.

1. Otázka, slušíli kesfanóm mocí swétskau ne-
wrné neb bludné k prawé wíe prinucowali.

III. 222. 757. b.

2. Poet z wíry III. 704. a.

3. O dobré wli III. 704. b.

4. O lom, že wždy etc. diwný lid byl na swt
in. 704. c.

5. Bratru Lukášowi o spis Bárky III. 704. d.

6. O modláslwí III. 757. a.

Prokop, Josef. — 1783.
1. Píse ke mši swaté VI. 196.

2. Krátký wýpis ptileté wojny židowské (dle
Jos. Flavia) VI. 938. a.

3. Mrawné nauení pro mládež sediskau VI. 1273.

Prokopius, Jan Litomický; 1620.
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1. hiuaní o tesení zem w kraji llradcckéiii

IV. 1659. :t.

2. Slow božích o sw. Aimé prorokyni wysw lleni
IV. 11)59. b.

Prokopius, Jan. — Slowák, léka w uher-

ské Skalici 1788.
S. A. D. Ty.>;sela: Spráwa pro liil obecný, kterak

bv ztlra\ví swbo chrániti etc. mohli (z franc.

pel.) VI. 1592.

Pi-oséjowský, Jiík. —
Kotule bohabojným pannám u sw. Anny III. 181.

Prostjovský, Kašpar. —
1. Spis z písem swalých sebraný o prawéni a

wcnéni bohu otci, synu i duchu sw. elc. IV.

1220.

2. Apoioffia : Zjewné dostiuinní etc. z wíry
bratrské IV. 1227.

Z Prostiboe, Woldíich na Lohowicích.
Fráwa a ízení zemská králowstwí eského IV. 916.

Prosek, Hynek. — 1846.
>Ve >Vcle VI. 496. m.

Pruno, Frašlacký Jan. — Slowák ; reklor

gymnas. >ve Frašlaku, potom w Trenín;
umel 1586.
Katechismus IV. 1319.

Prybiš, Daniel. — Slowák Hachowský; knz
a starší bratrstwa 1611; r. 1624 dostal se

do Hachowa we Spiši.

Katechismus Lulhcra IV, 1406.

Pucálka, Pawel. — Fará w Kardašow
Hetici 1677; narozen w Praze.
1. Balbina: Epilomc (z lat. pel.) V. 297.
2. Lodí církwe swalé rytéující V. 384.

Puchmayer, Antonín. — Narozen 11. Ledna
1769 w Tcyn nad WltaMau. Kaplan w
Prachalicícii; administrátor w Jinonicích; fará
w Citolibech, w Radnici 1806. Ruskau jeho
grammatiku akademie Petrohradská schwálila.

Umel w Praze 1820, 29. Záí.
1. Prawopis ruskoeský VI. 45.

2. Hantýrka
, oder cchische Diebssprache VI.

120.

3. Rymowník VI. 178.

4. Sebrání básní a zpwíi VI. 278.
5. Dub ernohorský VI. 394.
6. Chrám Gnidský (z Iranc. pel.) VI. 535.
7. Zpwy z arodjné Hetny VI. 628.
8. Kašpara hrab. ze Šternberka: Pojednání o by-

lináslwí (pel.) VI. 1463.
9. Krátké ponauení o hospodástwí VI. 1494

10. IVedélní kázaní VI. 1945. a.

11. Kázaní swátcní VI. 1945. b.

Z Puchová, Jan (arcibiskupstvví Pražského
administrátor ped r. 1554) a Sigmund (bratr
jeho).

Sebest. Mimstcra: Kosmografia (pel.) IV. 642.
Puliiia, N. 1822.

>\er:«.ow k pohební pocliwosti Samueli Puli-
ncwi VI. 244.

Pi: lkavá, Pibík z Radenína. - Spráwce
skolni u sw. .liljí w Praze 1373-1376.
Kronika eská II. 75. IV. 430

PiiiiiT, Kliment \VI. _ Narozen w Praze;
doktor w lékaslwí.

1. Ženských se štítí (pel.) VI. 673. b.

2. AVýbor diwadelních her zaiuaniních VI. 676.

3. (Rozliné diwadclni liry pclo/.il) VI. 689.

4. Bulwera: Noc a jitro (pel.) VI. 894.
5. Tronditze: Wíra, wlast a láska (pel.) VI.

906.

W asopisech: AVola VI. 496. m. 913. d.

Purkyiio, Jan. — Narozen 17. Pros. 1787
w Libochowicich ; ádný professor fysiologie

>ve Wratislawi w Slezsku ; clen mnoha spo-

leností uených, duchem i uenosti wýlený.
Psal nkterá díla swá nmecky. Roku 1850
powolán na universitu Pražskau.

1. Bedicha Šillcra : Básn lyrické (p el.) VI. 336.

2. (Pojednání o drobnohledné powaze mozku)
VI. 1475.

W asopisech: AVlastimil VI. 496. I. — Casop.
mus. 559. d. 570. b. 1037. 1170. d. 1488. c.

1588. a. — Kwely 913. c.

Pytlík, Jan. - 1488.
(Wydawatel biblí III. 536.)

Ráb, Wácslaw. — Narozen 1807 (?) w Be-

nátkách nad Jizerau. Umel 1838, 19. Pros.

Smíšené básn VI. 322.

W asopjscch: Wela VI. 496. m.559. h. 913.

d. — Casop. nius. 559. d.

Z Rabšteiiia, Prokop; 1444—1448.
Dopisy III. 486.

Rabus, Ludwík.

Modlitby Píd. 123.

Ráck, Jan Hradecký. — Písa radní menšího

msta Pražského; 1542.
Wýkladowé na tení swátkíi (z lat. pel.) IV.

1490. c.

Ráck, Jan z Choteyiny; 1581.
Fišera Rairouskélio biskupa : Modlitby nábožné
(pel.) IV. 1955.

Raenský, Jan Jií. — Knz pod obojí.

(Píbéhowé jeho od r. 1618—1623) IV. 579.

Racíli, Karel Thealinský. — Knz ádu kaza-

telského; 1706.
1. Clyry žiwiowé proti híšné duši bojující V.

865. a.

2. Opera? ecclesiaslica?. Robota církewní V. 865.

b.

3. Snm nebeský V. 865. c.

4. Duihowní zasnaubení etc. Anny M. T. Aud. ické

a Anny K. H. Illožkowny zZampachu V. 900.

Radi, Ondej. — Slowák, Mukaewské Uvrze

kommendant hrdinský.

(Pipisuje se mu jedna píseíí w Citae Tranow-
ského V. 86.)

'

Radlj Eugen; 1733-1737.
1. Ceskosláwa etc. aneb sw. Wácslaw muedl-

ník V. 973. a.

2. Nejwlší krwe mzda etc. (o sw. Františku)

V. 973. b.

3. Pátelské echo neb jekot etc. sw. Jan Nepn-
mucký V. 973. c.

4. Vale w zapomenulí marného swta etc. Iraler

Edmundus (Joltc. V. 973. d.

5. Kázaní etc. po dokonalých 50 létech P. Frid-

richa WinSe V. 973. e.

6. Dobrý pastý dlauhého wku elc. na den
slawné mše sw. po 50 létech kuéžslwí P. Frid-
richa Winšc V. 978.
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Rádlo, Fr. — Narozen w Pecce (jinak u

Pecky) dne 31. Srpna 1804; knz od roku

1830, kaplanowal w Petrowicích blíže Wy-
sokého Chlumce, od roku 1832 w Postupi-

cích, a nyní jest od roku 1841 kaplanem zá-

meckým w Jemništi.

Rozmlauwání o koalce (dle BiiUchera) VI. 2214.

Z Radouína Pibíslaw; wiz Pulkawa.
Raehfába. — Noží Pražský, eský bratr.

(Jeho jest jedna píse w Kancionále III. 48.)

Rais, Jan Josef. — Narozen 23. Kwtna 1803

w Krchlebích; kaplan a kand. dokt. bohosl.

w Kopidln.
W asop. pro katol. duchow. VI. 275. d. — Pítel

ndád. VI. 1260.

Rajská, Bohuslawa; nyní paní elakowská.
We Kwtech VI. 496. k.

Rakownický, Jan. — Mšan Pražský 1587.

Historie eská od r. 1575 do 1587 IV. 430.

Rakownický, Wácslaw; 1539,
Jiíka Maska : Otázky theologické Luterowi po-

slané (z nm. pel.) IV. 1230.

Rameš, Wácslaw; 1589.
Historické wypsání o Sigmundowi ímském cí-

sai etc. IV. 431.

Ramhofsky, J. Jindich; 1743.
Trojí popsání etc. (wjezdu a korirncwání Marie

Terezie) V. 294.

Rausiiiowský^ 1590.
(Knížka). Píd. 124.

Rauteilkraiic, (Rautowskýj Josef. — Na-

rozen 1776, 22. Bezna \v Hradci Královvé.

Knz; byl r. 1803— 1805 w Jaromi ui-
telem privátním prwních tíd grammat., w r.

1807 w Nowých Dwoiích a w r. 1815 fará

w Sedlci. Umel 1818. Jeden z prwních p-
stowateln eske'ho jazyka po wzkíšení jeho.

1. Cwieni wmluwení jazykem nmeckým VI. 129.
2. Zpw ke cti Františka II. (Bože zachowej

nám krále) od Meinerta (pel.) VI. 382. a.

3. Radostné itelnosti poddaných Peickvi h VI.

382. b.

4. Zpw plesajících Cech o slawnosli pokoje
VI. 382. c.

5. Slowo prawé wšem národm ewropejskÝni VI.

950. a.
' •'

^

6. List obráncm eským VI. 950. b.

7. Prowolání národu eskému VI. 950. c.

8. Modlitby za požehnání c. k. wojsku VI. 950. d.

9. Obraz Františka II. (z nm.) VI. 1049.
10. Engelmannowa knížka, obsahující krátké uení

mraw VI. 1296.
11. Wieganda: Nauení pro owákv (znm. pel.)

VI. 1522.
'

12. Kázaní postní VI. 1944. a.

13. Kázaní swátení VI. 1944. b.

14. Pobožné pemyšlowání na kížowc ceslc VI.

2230.

15. Pokrm duse (pel.) VI. 2308.
16 .Taisa kniha ke tení a modlení pro malé dítky

VI. 2317.

17. Modlitby pro malé lidi (dle Hermana) VI. 2318.

18. Dobré sím w dobrán zemi (dle Jaisa pel.)
VI. 2323.

W a s o p i s e ch : Hlasatel VI. 8. b. 588. a. 599. a.

932. a. — Wídenské listy VI. 599. c. 932. b.

1162. b.

Rayniaii, František. — Narozen w Jiín
1762. 8. Bezna. Kaplan na Weliši, w Krá-
lowé Mstci, astolowicích, pak lokalisla we
NVodradech, posléze dkan a viká w a-
stolowicích. Umel 1829, 3. Ledna.
1. Píse ke ctí a chwále sw. 31. Magdaleny VI.

241. a.

2. Píse ke cti a chwále sw. Jana Neponi. VI.

241. b.

3. Poslední den a saud VI. 536.
4. Maí Magdalena VI. 545. a.

5. Josef Aegyptský VI. 545. b.

6. Sedlské námluwy VI. 643. a.

7. Wyhrané panstwí VI. 043. b.

Pispl ku Píteli mládeže VI. 1260.

Rayt, František. — Fará Hbitský; 1838.
Pobožnost k blahosl. pi 3Iarii VI. 2428.

Rebiuanii, Alberik. — Professus kláštera Zbra-

slawského 1734.
1. Wšccko troje dokonalé (o Janu Nepom.) V.

963. a.

2. Sara pl set let stará etc. (o klášteru Ždar-
ském) V. 963. b.

Regeuvulscíus, Ondej.
Slawonie reformowaná. Píd. 126.

Regius, Jan Želetawský. — Fará Žatecký;

1620.
Perkynsia: Swdomi lidské (z lat. pel.) IV. 1920.

Regiier, Jos. — Narozen dne 23. Února 1794
w osamle'm mlýn nad Úpau w Hawlowicích

na Náchodsku, kdež i školu eskau nawštwo-
wal

,
pak w Aupici se cwiil. Gymnasialní

studia odbyl dílem privátn, dílem w Brau-

now od roku 1805 až 1810 ; od roku

1811 až do 1817 studowal filosofii a theo-

logii na universit Pražské. W Pros. 1817
dostal se za kaplana do Náchoda , r. 1829
stal se kaplanem zámeckým w Náchod , a

tu pustý wrch zámecký wysázel a pšinkami

opásal. Roku 1831 uinn byl faráem we
Hronow, tam faru sfawl, a zádušní pole a

lesy zwelebil. Boku 1845 pesazen do Ná-

choda za dkana, bisk. vikáe a školdozorce.

Zaslaužilý o školy a o príimyslné wrdláni
lidu.

W Píteli mládeže VI. 1547, e.

ehák, Anton Arnošt. — Narozen w Hradi-

šti w kraji Boleslawském 2. Srpna 1809
;

wyswcen na knžslwí 4. Záí J834, spo-
lureditel alumnatu Litomického.
Nábožná památka sesnulých w pánu VI. 2368.
^V asopisech: Wela VI. 599. h. 913. d. 993. h.

1067. n. 1076. d. 1220. c. — Rwty 1076. g.
1607. f.

Rehoí-, brair. — Rytí, syn sestry Rokyca-
nowy

; pftwodce jednoty bratrské. Umel
1473 w Brandýse nad Orlicí, kdež jest po-*

chowán we skále (we welnici).

45
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1. Tolo psaní uinno jest elc (Kniha o wcech
jednoty brntrské) IH. 147.

2. Poizci knži cle. III. 634.

3. (Lisly jeho nkleré.) IlI. 667.

RehOr, Jos. Slanislaw. —
Pii.-pl k RnzniHnilnslem VI. 736.

Rcicbli, Vincenc. —
Pi-pl kli Píteli niládezc VI. 1260.

Reil, Alberl. — ííádu prtemonslratského.

Pi-ispl k Rozmanitostem VI 736, k Hyllosu VI.

737, k Dobroslawti VI. 740. a.

Reí«4lliailil, Ferdinand K. 1722-1725.
1. iS'euha.«itedlný olie lásky etc. sw. Jan IS'e-

pomiieký V. 935. a.

2. Dwé sprostné kázaní (o sw. Martyru ete.) V.

9.35. b.

3. Dwé kázaní o sw. Martinu V. 935. c.

Riíill^er, Petr eslislaw. — Narozen dne

28. erwna 1806 we Wodhanecli. Prwní

školní wzdláni nabyl na domácí mstské
škole; opozdile dostalse 1822 nanormální školy

w Pisku, Strakonicích a w Táboe, kdež se

wzdíal k stawu uitelskému. Zastáwal nej-

prwé r. 1825 místo onemocnlého uitele

\ve Wolyni. Od Záí 1826 nawštwowal
4. tídu w Táboe, mezi školním bhem wšak

as 4 msíce praktikowal w Chotowinách pi
purkrabstwí. Nawráliw se do Tábora, odbyl

zkaušky paedagogické w Kwtnu 1827. Po

5 msících odešel do Prahy a stal se po-

mocníkem na škole u p. Marie de Viktoria (4.

Listopadu 1827). Bídu jej wšak z Prahy wy-
tlaiia. Nawrátiw se již w Únoru 1828, stal

ee 28. Dubna 1828 pomocným uitelem w
Lažanech Enisowých; kdež roku 1838 za-

ložil také nedlní sedlskau školu pro sau-

Bedy, nazwanau malý Zlalodol. Roku 1839

nawštwowaw krátký cas nedlní pf-ednášky

Ammerlingowy w Praze, powolán byl roku

následujícího za uitele do Slawtína na

panstwí Peruckém w Rakownicku (1840, 28.

Cerwna.)

Obraz utrpení etc. ku pomoci neifastným Bla-

tenanfim VI. 1022.

"\Ve Kwtech VI. 1507. f.

Roktoris. .Jií. — Narozen w RožJalowicích

(dle B&lbina w Nimburce) 1632. Jesuita,

uitel gramm. 3 léta; kázal w Týn 20 let.

Rektor w Kotnéhoe 3 léta. Umel w Jia-

dichow Hradci 1690. Wýmluwný.
Studnice milostiwého léta V.' 1101.

Rt*nii('i*(, Wácslaw L. — Narozen 18. er-
wence 1802 we VVražkowicích (?) ; kaplan
w BuHyni w Liloraicku.

^ W (;;..op. pro kiilol. duch. VI. 275. d.

R<'|)aim»ý^ Martin z Chocn; 1587— 1599.
1. O neplodnn>li nianžclské IV. 693.
2. O moru IV. 900.

^ 3. O potup swtn (pel.) IV. 1838.

epka, Jan Sylvester. — Farní uitel druhé

tídy w Kopidln. Studowal gymnasium w
Praze.

^ W Píteli mládeže VI. 1547. e.

ResiWko, AVÍZ Rosacius.
Res«*l (Reschelius) Tomáš. — Narozen w
Jindichow Hradci, fará w Jarošow

; 1560
-1575.
1. Dictionarium latino-bohemieum IV. 34,
2. Katechismus wíry, uení etc. swatých starých

uiteluow etc. IV. 1273.

3. Kniha Jesusa Syracha (z nem. Kašpara Hube-
rina) IV. 1192. 1496.

4. Kázaní kesanská cle. Fridricha bisk. Wíden-
ského (z lat. pel.) IV. 1585.

5. O nekesfanském a hrozném láni etc. (z nm.
Andr. Muskula pel.) IV. 1814.

Re^etka, Michal. — Fará w Dubnici, pak
w Horní Sui w Uhích.
Kázn (sebrané) VI. 1957.

Rettig, Jan Alois Sudipraw. — Narozen 21.

Cerwence 1774 w Kwasinském zámku u

Solnice; radní w Pelaui 1812, pak w Austí

nad Orlicí 1818, konen w Litomyšli 1834.
1. Kauzclná píšfala VI. 648. a.

2. Neškodí pátel zkaušeti VI. 648. b.

3. Satek ze žertu VI. 648. c.

4. Nareisky VI. 852. a.

5. Kwítí májowé VI. 852. b.

6. Seneky: O stálosti maudrého (pel.) VI. 931.
AV Ceehoslawu VI. 559. c.

Re(tigO>vá, Magdalena Dobromila, rozená

Artmannowá. — Narozena 31. Ledna 1785
we Wšeradicích; prowdána za Jana Rettiga

(pedešlého) r. 1808.
1. Bílá rtiže VI. 664. a. -

2. Koš VI. 664. b. 836. c.

3. Wdowcc a wdowa, od Holbeina (pel.) VI.

664. c.

4. Píbhowé pro dcery eské a morawské (peL
z Kotzcbuc) VI. 836. a.

5. Jaroslaw a Terinka VI. 836. b.

6. Maenm košíek VI. 1310. a.

7. AVncek pro dcerky wlastenské VI. 1310. b.

8. Chudobikv VI. 1310 c.

9. Mladá hospodyka VL 1361. 1504. b.

10. Dobráradaslowanským wesniankám YI. 1504. a.

11. Domácí kuchaka VI. 15T2.

12. Kafíko a wše co je sladkého VI. 1574.

13. Kesanka dinvujíeí se w boha VI. 2373.
W asopisech: asopis mus. VI. 496. h. —
Kwty 496. k. — Wela 496. m. — Wnec 521.

ezníek, Josef Jindich. — Narozen w Praze

dne 1. Kwtna 1823. Studowal na Pražském

akademickém gymnasium humaniora (1839—
1840), na filosofické fakult logiku (1841 —
1842). Obrátiw se na krátký as ke stawu

uitelskému (1844—1845) wstaupil na to

r. 1847 do auadu u appellaního saudu w
Praze, kdežto až 1850 co c. k. akcessista

slaužil. — Tohoto roku ustanowen za kan-

cciistu pi c. k. zemském saudu w Plzni. —
Píawba Bcrezinská (z franc.) VI. 896. 987.

W asopisech: Kwéty VL 913. c. — Wela
913. d.
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Rhacopaeus, Kašpar Wodanský. — Zilna

poátku 17. století.

Narození Messiáše IV. 1447.

Rhacittoina, Viktorin Wodanský.
Historia o umuení Píd. 125.

Ribay, Jií. — Slowák. Kazatel e\v. w Cin-

kote, potom knz Torženský w Báské sto-

lici. Umel 1813, 4. Ledna. (Wiz Rybay.)
1. Kniha piíslovví eských a slowenských VI. 145.
2. Leopolda II. mandát we wcech ewang. ná-

boženstwí (pel.) VI. 1106.
3. Prawidla nioresnosti VI. 1289.

Z ían, Hynek. — Kommendator ádu Mal-

tanského w Uhích a jídlonoš Ferdinanda I.

(Listy jeho) IV. 240.

Riedl, Mikuláš zNayenperka; 1604.
Lukáše Peilia: Sedmero kázaní o žiwotu wném

(pel. z nm.) IV. 1618.

Riedel, Ignác (Hynek). — Narozen 1809 19.

Cerwna w Katne'hoe; kaplan w Holohlawech,

pak kancellista biskupský w Hradci Králowe'.

\V asopisech: Cechoslaw VI. 496. i. — Pítel
mládeže 1386. b.

Riedl, D.

We Kwtech 1140. o.

Rieger, František Ladislaw. — Narozen 1818,

10. Pros. w Semilech; doktor w práwích

;

r, 1848, wrátiw se z cest konaných w Jiho-

slowanech a Wlaších, byl jedním z nejauin-

njších aud Národního Wýboru w Praze, a

z pedních eník na iístawodárne'm snmu
we Wídni a Kromíži, po jehož rozpuštní

odebral se na cesty, jmenowit do Paíže a

Londýna. W^rátil se do Prahy na zaátku r. 1851

.

1. eské besedy (Píspéwek) VI. 340.

2. Pan apek (pel z polsk. od Fredra) VI. 712.
W asopisech: Kwéty VI. 496. k. 1008. k.

1067. q. — Wlastimil 490. 1. — Wela 913. d.

Rieger, Ferdinand; 1831.
Zení dwrnosti k nebi VI. 2399.

Richter, Benedikt. — Narozen w Píbore r.

1791. Knz ádu Benediktinského w Rajhrad,

doktor filosofie; wyslaužilý professor nábo-

ženstwí a wychowatelstwí na filos. ústawu w
Brn a wys. školách we Wídni, te'ž wyslau-

žilý professor a editel studií na lyceum Aug-
špurske'm ; nyní spráwce fary w Ostrowa-
cicích.e pi pohební slawnosti cis. Františka I. VI.

2097.

Richter, Engelbert. — Narozen w Klimko-

wicích w Opawsku r. 1796. Doktor, pro-

fessor církewní historie , wyslaužilý rektor

university Olomucké, nyní fará w Modících

u Brna.

W asop. pro katoL duch. VI. 1125. c.

Rimawski, Janko. —
1. Swojim wrstowníkóm na pamjatku VI. 494.

2. Slowenskje povésti VI. 909.

Rirenšaft, Alois Wl. (Plzeský). — Narozen

w Plzni 29. Ledna 1813. Odbyw tamjší jak

nmecké , lak latinské a filosofické školy,

wstaupil r. 1838 jakožto praktikant do státní

služby pi c. k. autárn, a stal se accessi-

stau pi témž úad.
1. eské besedy (píspwek) VI. 340.

2. Dramatické spisy VI. 690. a. b.

W asopisech: Kwély 496. k. 597. k.

Riter, J. 1730.
Rže zlatá od J. S. papežské Benedikta XIII. po-

swécená, svv. Jan Neponiucký V. 960.

Z Rittersberka, J. Rilter. - Fens. c. k.

hejtman.

eské národní písn VI. 509.

Z Rittersberka, L. Ritter, syn pedešlého.

Skrowniké náwrhy stranu nowého eského di-

wadia VI. 189. -

VV asopisech: Wela VI. 496. m. — Kwéty
559. g. 1140. o.

Riwwlus, Jan Žlutický. — Fará Zwoleo-

weský; 1600.
Knížka welmi potšitelná w nemoci i smrti IV.

1865.

Robertu^ a S. Ludmila. — ádu Karmeli-

tánského 1730.
Sw. Jan Nepomucký V. 962.

Rodowský, Bawor z Hustian mladší. —
Wtipný, hwzdástwí powdomý; alchymie

se uchytiw statek swj utratil. Umel okolo

1574 w Budyni, jsa w lásce p. J. Zbyka

Zajíce z Hasenburka.

1. Žiwot Alexandra Welikého (z reck. pel.) IV.

278. a.

2. (Nkteré wci z Plutarcha pel.) IV. 278. b.

3. Secreta Aristotelis (z charwatské ei pel.)

IV. 278. c

4. ei starých filosof IV. 681.

5. Traktát o nowé hwzd w Kas-iopeji IV. 758.

6. Krátké sepsání o dlwné etc. swllosti jedné

hwezdy z hwzd, jenž slowaii fixae IV. 763. a.

7. Nowé praktiky dwé (pel.) IV. 763. b.

8. O alchymii IV. 852.

9. Kniha kuchmislerská IV. 874.

R»h, Jan Domažlický. — eský bratr, opra-

witel kancionálu 1541. Mezi jinými pipisují

mu bratí w registíku píse : Bože wkw
wšeraohdcí etc, která w kancionálu 1516 na

listu 782 se klade. Roku 1522 poslán byl

s Michalem Bílým k Luterowi od bratí, pak

sám (1524) k Regenvolsciowi.

Kancionál III. 48.

Rohá, Jan. — Slowák z Turcanské stolice

z Jesenowa.
Jemu a Janu Urbanowii (1621—1630) pipisuje

se jedna píse w Citae Tranowského, z Bar-

tol. Ringwalda peložená V. 86.

Rohu, Jan Karel. ~ Narozen w Liberci 1711
;

filosofie doktor, bakalá w bohoslowí, cho-

ralník z ádu bílých kižowník s erweným
srdcem. Nauil se esky na gymnasium Ji-

ínském. Umel 1779, 28. Listopadu w Praze.

1. Nomenclator eský, lat. a nmecký V. 68.

2. Analecta grammatico-historica etCj V, 69»

Rochtowský^ 1845.
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>Ve Kwiech VI. 'jf<>^. i.

Rojek, J. Karel. — Lokalisla w Boliuslawicícli,

od r. 1850 dkan w Nowéin mst nad Metují.

W asop. cVsk. inus. VI. 993. e.

Rokos, František Alexander. — Narozen 25.

Bezna 1797 w Lodnioícli; kaplan w Taclilo-

wicícli.

1. Básn VI. 309.

2. >Výlew cilii pH u\víl;iní Frant. Pištka bi.skupa

VI. 44S.

3. hvan VI. 548.

4. Powídky pro wlaslenskau mládež VI. 1339.

5. Kázaní na wiecky nedle a swálky VI. 19G4. ».

6. Fastwa ducho>Yní otc. VI. 1964. 1). 22()2.

7. Wvlewy cilíi kesfanskÝcli etc VI. 2248.
W ('^asop^^isech : Kwty "VI. 275. c. 496. k. 559.

<r.
— Ceclioslaw 559. c. 501. b. GOO. h.

Rokos, Wácslaw, ~ Kaplan u sw. Wojlcha,
potom fará u matky boží w Týn 1792;
doktor filosofie a Iheolog-ie.

1. Zpráwa o s\v. weei pán VI. 1770.

2. D&kaz, že kazatelé Au^šp. ;i Hehvet. wyziiání
nej.«au knzi VI. 17tS2.

3. házaní na epLstolu w nedli II. po líecli krá-
lúh VI. 1993.

4. Ká/.ani na nedli XVII po swat. Duchu VI.

1996. n.

ó. Kázaní na nedli III. w pnsl VI. 1996. b.

6. Kázaní na den narození pán VI. 199G. c.

7. Kázaní na nedli III. po ierli králích VI.

1996. d.

Rokycana, Jan (/. Ilokycan). — Slal se baka-

láem swob. umní r. 1415. Knz strany pod
obojí, již záhy wýtený. Boku I 4 18 jmenowán
mezi obeslanými ped saud koncilia Kostnike'lio.

Bokn 1426 kazatel neboli fará w Týn; r.

1428 spráwce knžstva Pražského: od r.

1429 generální viká arcibiskupa Konráda:
w poselstwí do Basilee a na sjezdech s

posly koncilia Basilejského pední jednatel až

do nzawení kompaktát w Jihlaw fl436).
Boku 1435 21. Bíjna zwolen od stawu a knož-

stwa strany pod obojí za arcibiskupa Praž-

ského, od papeže wšak nestwrzen. Pro úsilí

swé w hájeni práw strany pod obojí , boje

8P. pronásledování od císae Sigmunda. ulekl

z Prahy roku 1437 a odebral se do Hradce

Králowé. Stawowé strany Podbradské pijali

jej r. 1441 za swého spráwce duchowenstwa:
po dobyti Prahy od p. Jiího z Podbrad r

1448 byl administrátorem duchowenstwa wší
strany pod obojí až do smrti swé r. 1471,
22. Února. PochoMán w Týn, kdež zustá-

wal faráem.
1. Vorabula etc. III. 14.
2. Traktát o pijímání pod jednán III. 631.
3. í)b>vinní mistr Pražských Píbrama a llila-

ria III. 635. a.

*•
Jjl^^l^^ I"""'' ^•^**'' eem doktoru pobhlých

.5. Li.M proti bratím III. 643.
6. List pastýský proti bludiím Pikartú 111. 645.
7. Wýkladow a kázaní na tení nedélní III. 838.

8. Kázaní na snmu u Hory r. 1441. III. 846. a.

9. Kázaní proti eským kneiím III. 846. b.

10. Kázaní w nedli ÍI. po sw. Trojici, tž ká-
zaní w 3. nedli po welikonoci 846. c.

11. Kázaní III. 840. d.

12. O sedmi wášnícb a wadách ITI. 875.

Rolejck, František. — Narodil se w Sobotcc
11. Dubna 1801: nastanpil studie r. 1812
w Jiín, odbyl bumaniora w Mladé Bole-

slavi, slyšel ti roky filosofii na universit

Pražské , wstaupil r. 1821 co bohoslowec

do semeništ w Litomicích , byl dne 27.

Srpna 1825 za knze poswcen a jako ko-
operator do králowského msta Nymburka
uslanowen. Boku 1830 5, Bezna dostal se

za uitele náboženstwí na gymnasium w Lito-

micích, r. 1844 (dne 29. Listopadu) za dkana
do Chomutowa, nyní jest dkanem na Míníce.
Swátosl :í\v. biímowání VI. 1853.

Roiliaiiec, Jan Nmeckobrodský.— Spráwce

školní w Jemništi na Moraw 1608; knz
ewang. w Dežericích w Uhi-ích ; 1639.
.Monumenlutn luiiebre V. 1072.

Rosa, Jiík Žamberský) ~ 15G5.
Knížka pkná elc. pokud rodíow swých mi-

lých dítek žalostiti mají (pel. z nm.) IV. 677.

Rosa, Wácslaw. — Narozen we Zdicích, doktor

w práwích a králowský radda , radda pi-i

appellaií. Umiel 27. Února 1689 w Praze.

1. ("Jeehoeuo.st V. 23.

2. Slowá elyuioloííický V. 55.

3. O spfisobilosti ei eské k wyražení latin-

ských elegickýcli weršu V. 72.

RosacillS, Jan Musofilus Sobslawský; 1568
— 1585.
1. Písniky kresfanské IV. 63.

2. Kancionál IV. 90.

Rosaciím, Tomáš (Bešátko) Sobslawský, též

Napodolcius. (Ti synowé jeho Jan, Adam a

Soloniáš též spisowatelé byli.) 1574 — 1578,
1. 1'ísc o snnti a snirledhiosti IV. 122. a.

2. Kancionál celoroní IV. 122. b.

3. .lana Matbesia Oeconomia de matrimonio (z

lat. pel.) IV. 080.

4. Krištofa Fišera Foslilla dílek (pel.) IV. 737.

r>. o dni saudnm IV. 1288. a.

<). .Summa uení kesfanského IV. 1288. b.

7. llebik Jakoba IV. 1288. e.

8. Now léto ele. (z nm. pel.) IV. 1829.

Rosacius, Matj Sobslawský (Bešátko).

O swornosti manželské IV. 686.

Rosacius, Jan Sušický — Syn Matje Sob-
slawského ; 4 léta w Latinech uil, potom pro-

fessor poetiky w Praze. Umel r. 1584 w
Kolín nad Labem. Latinský básník, o nmž
Campanus zpiwá : Cui valeni tellus vix tulit

isla párem.

Pronostikowání etc. o znameních den sandný

pedcházejících IV. 777.

Rosacius, Jan Iloowský. — Duchowní

spráwce w Litni 1613, fará u sw. Mikuláše
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na Malé sírane 1615, jedeu z wylinancu, kteí

w cizin knihy wydáwali.

1. O hladu kázaní IV. 1643.

2. Powst dobrého jména p. Wralislawa z Mi-
trowic IV. 1689. a.

3. Kázam\ pohební nad lélcm mrlwým paní Po-
lixeny Sternberkowé IV. 168Í). b.

4. Pípravva k smrli IV. 1895.

5. Modlitby nábožné IV. 1985. a.

6. Každodenní modlitby IV. 1985. b.

7. Koruna neuvvadlá muedlník božích eských
V. 363. a.

8' Gratulatio. Piiwílání pobožnd bohu wrným
a mUým Cechm V. 363. b. 887.

9. Wnec panenskj'. Píd. 127.

Z Rosenberka, Jošt. — Biskup Wratislaw-

ský , auastnik jednoty Zelenohorské' proti

králi Jiímu. Umel 1467.

1. Nkteré kusy králowné Johann III. 119.

2. Dewt lánk proti kalichu III. 641.

Z Roseiiberka, Oldich. — Od poátku Hu-

sitské wálky až do smrti swé r. 1462 muž

welikého wplywu we vvšech událostech zem
eské.
Dopisy jeho III. 487.

Rosenkraiíc.
Pispl k Wnci VI. 521.

Roseiimiller, Karel — 1659.
Boudona: Co bh, tlowk, kdo kolivvk etc. (z

franc. pel.) V. 1413.

Rosenmiiller, Karel František. — Narozen

w Teplici 1678. Projew mnohé krajiny «

hrabtem Berkau, ujal impressí, a nad židow-

skými impressími pes 15 let sequestraturu

držel. Umel 1727, 9. erwence. Ml ctyry

syny a ti dcery z prwního manželstwí , z

druhého žádných. Hrobní nápis jeho : Zde
Karel Rosenmiiller den saudný oekáwá, —
Nad nímž mnoho wlastenc želeti nepestáwá

;

— Powst pak jména jeho potomkm pi-
pomíná ,

— kauc : Ten byl druhý Daniel

Adam z Weleslawína.
Pražské poštowské nowiny (Redig.) V. 357.

Rosenniiillei*, Karel František; 1739.
Krátké nawržení k poznání a zahlazení etc. mor-

ního nakažení (z nm. pel,) V. 581.

Rossius.
Wiklef swým poádem etc (werše) III. 77.

Rost, Baltazar. — Primas Jiinský ; 1758.
O hospodástwí V. 570.

Z Rostišewa, H, —
Pispl k Wnci VI. 521.

Roštlapil, Josef Mnohoslaw — Narozen 15.

Srpna 1809 w Kostelci nad Orlicí. Nawšt-
wowal školu normální w Rychnow, gymna-
sium z ásti tamže, z ásti w Hradci Krá-

lowé pod Klicperau. W Litomyšli odbyl

studia filosofická a wstaupil do theologie

nejprwé w Olomauci
,

potom nkterý as
práwa studowaw, opt w Hradci Králowé,

kdež 35. erwence 1835 wyswcen na

knžslvví. Byl od Února r. 1837 kaplanem

w Miletín, od Února 1839 we Schwarzen-

thalu na panslwí Wrchlabském, od erwna
až do íjna téhož roku we Wšestarech u

Hradce Králowé, od Listopadu 1839 až do

18. Bezna 1840 w Pepyších, konen w
Dobrušce.

Biblická paedagogika (dle Kelbera) VI. 1270.

W Píteli mládeže VI. 1260.

Z Rotenburka, swobodný pán Wácslaw. —
1819.
ec na nedli 22, po sw. Duchu etc. VI. 2035.

Rothj 1787.
Náhodau wynalezený chemický prostedek etc.

proti stinkám (z angl. pel.) VI. 1576.

Roh, Tomáš; 1782.
Lkáni duší wících po žiwotu wcném VI. 1987.

Z Rozdražowa, František. — Kapucín, apo-

štolský missioná w echách a Moraw; 1626.
Ziwot a zázraky sw. Antonína Paduanského V.

1267.

Rozenplut, Jan; 1601.
Kancionál IV. 116.

Rozkochaiiý, Clenius.

Vocabularius 11. 6.

Rozsypal, Josef. — Narozen w Lipolticích;

studowal w Hradci Králowé a w Praze ; od

r. 1833 zámecký kaplan na Orlice; r. 1839
fará na erweném, nyní w Chrasticích.

AVe Kwtech VI. 1473. n.

Rozwaha, W. 1841.
W asopisech: Wela VL 913. d. 1220. c.

Raždalowský, wiz Melaiitrioh.

z Rožmitála, Lew.
Psaní jeho III. 499.

Rožliay, Samuel. — Slowák ze Zwolenska;

kazatel ewang. w Bystici; umel 1815, 14.

Listopadu w kwtu mladosti, k znamenité

ztrát básnictwí eského.
Písn Anakreonowy (z reck. pel.) VI. 918.

W asopisech: Wídenské listy VI. 559. b. —
Kwty 932. k.

Z Rožuiiiberka, Jošt; 1598.

Knížka o štpowání IV. 869.

Rubeš, František Jaromír (ižkowský). —
Narozen 19. Ledna 1814 w ížkow w Tá-

borsku. Studowal gymnasium w Nm. Brod,

filosofii a práwa w Praze; r. 1847 syndikus

w Naeraci, od r. 1850 pi úad w Karlin.

1. Deklamowánky a písn VI, 325.

2. Geské besedy (pisp wek) VI. 340.

3. Prdeek (Redigowal) VI. 759.

4. Pan animanuensis na wenku VI. 875. a.

5. Harfenice VI. 875. b.

W a s o p i s e ch : Kwty VI. 496. k. 559. g.

597. k. 913. c. — Wlastimil 496. 1. — Wela
496, m. 597. g. 913. d. 1220. c. — Wesua
588. q. 597. m.

Rlldiliský, Matauš. — Slowák ze Bzinec w
Nitransku rozený : knz církwe Sadecké

;

1656-1682.
(Dw písn jeho zachowány, jedna w Citae
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Tranowského V. 86., druhá w Kleychow kan-
cionálu V. 112. c.)

Rudl, Josef. —
1. Zpéwníek pro dobré dítky VI. 530.

2. Twedení k snadnému etc. z panití poítúní
VI. 1396. a.

3. Prospšný etc. pídawek ke z pamti poítání
VI. 1396. I).

4. Popsání a wyobrnzení sochy sw. Wácslawa
na Koském trhu VI. 2152.

Ruffer, Wojtch. — Narozen w eské Ska-
lici 14. Prosince 1790. Viká a katecheta

15. Srpna 1817, kanowník 1843, farái-

1847 pri k. koUegialním kostele na Wyše-
hrad.
Cesta k prawé a samospasitehié wíe w boha a

spasitele našeho ,J. Kr. VI. 1851.
W asopisech: asop. nnis. VI. 1067. i. 1084. c.

1125. b. — Casop. pro katol. duch. 1125. c.

Rfíhr, František. — Kazatel ewang. w Žitaw
1717.
1. Slawnost jubilaeum ewangelického V. 301.
2. M. Luthera: Katechismus (pel.) V. 746.

Rulík, Jan. — Mštnín Pražský , choralisla

u sw Wíta; 1792—1810.
1. Sláwa a wýbornost jazyka eského VI. 2.

2. Plesání nad uwcdením professora jazyka e-
ského VI. 379. a.

3. Wnec pocty Jos. Fr. Kosteleckého etc. VI.

379. b. 1046. b.

4. Na den uwedení král. prof. eské literatury

p. J. Nejedlého VI. 379. c.

5. Wlastenské plesání etc. VI. 379. d.

6. Wlastenský malý rekruta VI. 633.
7. Weselý Kubíek VI. 793. a.

8. Boženka VI. 793. b.

9. Welmi užitená historie o slowútném národu
eském VI. 948. a.

10. Kalendá historický VI. 948. b.

11. Cesta z Moskvvy do íny (z lat.) VI. 994.
12. Památky kláštera Scdleciiého VI. 1012. a.

13. Žiwot sw. Gotharda VI. 1012. b.

14. Žiwol Ludwíka XVI. VI. 1046. a.

15. Náležitá zpráwa o slawném pohebním pr-
wodu etc. Pia VI. VI. 1046 c.

16. Pia VI. etc. cesta z Kíma do Wídn VI. 1046. d.

17. Náležité wvpsání hrobu etc. w kostele Praž-
ském sw. Wíta VI. 1046. e.

18. Historické wypsání rodu pp. Krušina ze Swam-
beika VI. 1046. f.

ly. Galerie aneb wyobrazenost nejslowútncjších
osob zem eské (pel. z nm. od SiíFnera)
VI. 1046. g.

20. Wesnického faráe rozmlauwání se swými
osadníky VI. 1127. a. 1185. b.

21. Wnec pocty ku poctiwosti uených VI. 1127.!;.
22. Iená Cechie VI. 1127. c.

23. Krátký spisek o stawu sedlském VI. 1185. a.

24. Pamtní obf díkíiinní od mšfanského shro-
máždní z lásky bližního VI. 1231.

25. Cwi.-ení dílek (pel. z nm. od Kampe) VI.
1281. a.

26. Kastonowa užitená nauení o dobrém zwe-
dení mládeže (z nm.) VI. 1284. b.

27. Petra Frant. .>luilera: Wýstrahy pro nezkuše-
nau mládež elr. (z nm.) VI. 1284. c.

28. Téhož: Pohnutka k následowání dobrých dí-
lek (z nm.) VI. 1284. d.

''

29. Krátké a pouující powídakv (z nm pel.)
VI. 1284. e.

30. W. Redelhamnicra: Krátce obsáhnutá prawidla
k zpráw hospodáiíi VI. 1493.

31. Prawidla k zpráw hospodá etc. o owím
dobytku VI. 1523.

32. Fr. Winklera: Krátký ale pochopitedlný kate-
chismus (pel.) VI. 1697.

33. Krátká kiitcchctická kázaní na nedle (z nm.
Jos. P. Silbera) VI. 1927. a.

34. Krátká katechetická kázaní na swátky (znm.
téhož) VI. 1927. b.

35. Jos. Ilabcrsfelda postní kázaní (z ncm.) VI.

1927. c.

36. Swátení kazatel VI. 1927. d.

37. Krátká kázaní k ranním službám božím VI.
1927. e.

38. Strom francauzské swobody (podlé nm. AI.

Paízka) VI. 2004. a.

39. Ben. Slrasscra; Kázaní o newážuostí a potup
stawu knžského (z nm.) VI. 2004. b.

40. Kázaní na den sw. Jakuba (piel.) VI. 2004. c.

41. Swatá hora etc. nad Píbramí VI. 2146.

42. Jos. Schilfnera historické wypsání obzwlášt-
ních míst milostních w kr. eském (pel.) VI,

2147.

43. Ziwot sw. Jana Nepomuckého VI. 2166.

44. Siíínera: Wypsání žiwot sw. patron eských
(pel.) VI. 2172.

45. Swatý pašijowý týden VI. 2238.

46. 3Iodlicí kniha pro dobré katol. kesany VI.

2310.

Rupius, Norbert Skalník;

Clowk poslaný od boha etc. Píd. 131.

Rusíll, Abraham Nowohratfécký, — Spráwce
školní w Klalowech 1603 , w Morawských
Budjowicích 1604— 1605, w Tebíi na

Moraw 1606-1607.
Summa religionis verae ex confessione bohemica

excerpta IV. 1451.

Ruth, Hynek. — Doktor filos. a med., pro-

fessor porodnictwí na universit Pražské,

1783.
1. Antonína z Haenu jednání o spsobu smrti

utopených etc. (z nm.) VI. 1589.

2. J. R. Steidelc: Kniha o babském umní (z

nm. pel.) VI. 1629.

3. Pipamatowání s strany neduh dobytka w
Rakausích (z nm. pel.) VI. 1635.

Ržena, K—wá. — 1843.
W asopisech: asopis mus. VI. 496. h. —
Wela 1220. c.

RŽika, Josef. — Narodil se w Kohautow
bliž Hlinská w Pardubském (býwalém áslaw-
ském) kraji dne 14. Bezna 1808. Nauiw se

až do 13. roku dosti nmecky, šel, jsa

ewangelicko-Augšpurského wyznání, r. 1821

do Modré w Uhích , kdež studie humanitní

a filosofické, a od r. 1828 až 1831 theo-

logii na lyceum w Prešpurku wykonal. Jako

kandidát auadu kazatelského kázal nmecky
w Ilerinanseifen , esky w Kruzburku a w
Praze (za p. superintendenta Krejího) — si

byl za vikáe u spojené nmecké cwangelické

církwe w Praze poswcen.. Od toho asu
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pracuje w tomto powolání jakožto druhý

kazatel, jako katecheta pro církewní mládež,

a jako uitel náboženstwí ewangelických žák
* na gymnasiích až dosawad; mimo to swena

jest jemu od wyšších míst prozatím duchowní
spráwa w ústawech trestních \v Praze, Na

zaátku roku 1849 založil prwní wlasten-

sko - ewangelický církewní asopis , toiiž

„eskobratrský Hlasatel,'- který nyní (od
Února 1850) pod názwem „eskobratrský

Wstník" dále -svydáwá.

Kec pi swcení slawnosti 50Ietého manželstwí
swých rodiw VI. 2072.

RfiZÍkOAvá, Wlastimik; 1842—1844.
VV a s o p i s e ch : Kwty VI. 496. k. — Wela

496. m.

Rwacowský, Wawinec Leander z Raudnice.

— Fará Bohdanecký a w Jewíku i w Bu-

djowicích na Moraw, pak dkan w Kostelci

a we Slane'm 1580.
1. Masopust IV. 684.

2. Wyklad modlitby pán IV. 1506.

3. Knížka zlatá IV. 1825.

Ryba, Jakub Jan. — Narozen w Pešticích

26. íjna 1 765 , kdež jeho otec byl pod-

uitelem. Co ptiletý chlapec pišel s otcem,

za warhaníka ustanoweným, do Nepomuka,

kdež hned w dtinske'm wku welkau schopnost

k hudb ukazuje, w ní až do 15. roku pod

péí otce se cwiil. Roku 1780 byl poslán

pro další wzdlání swe' do Prahy. Studowal

u Piarist , a získaw si píze u nkterých

nejwýtenjších hudebních mistr toho asu,

pijal službu warhanickau u sw. Salvátora.

Po skonení gymuasialních studií , wstaupiw

do filosofie, byl již r. 1785 od swe'ho otce,

jenž se tžce roznemohl
,
powolán dom k

zastání jeho. Na žiídost otcowu slíbeno mu
uprázdnne' uitelské místo w Nepomuku,

pod >výmínkau , aby odbyl pedepsaný kurs

pro školní ekance. Což když uinil, bylo

místo toto již zadáno ; dostal se wšak brzo

za poduitele do Mnišku , a po pldruhém
lét r. 1788 za provisora školního, konen
po úmrtí pedchdce swého za uitele do

Rožmitálu. Školu swau, s mnohými pekáž-
kami bojuje, zwelebil, tak že jiným za wzor
stawena byla. Uil krom pedepsaných ped-
mt též zempisu , eskému djepisu

,
pí-

rodopisu, zwlášt pak horlil pro zawedenau

tehdáž nedáwno do škol e nmeckau Skla-

manými nadjemi i jinými duchowními boji

w melancholii upadnuw, sám sob w 50. roce

wku swého konec uiril dne 8. Dubna 1815.

1. Poátení záldadowé k umní hudebnímu VI.

181. a.

2. Slowník hudební VI. 181. b.

3. Saudný den VI. 225. a.

4. Oktáw ete. k sw. Janu Nepora. VI. 225. b.

5. Swatohorský kúr VI. 225. c.

6. Pohební písn VI. 225. d.

7. Adwentní píse VI. 225. e.

8. Truchlozpw wrných Rožmitálských osadníku
ete. VI. 400. a.

9. Vivat Franti.šek II. VI. 400. b.

10. Winš k slaw. swátku knížete z Salm-Sahnu,
arcibiskupa Pražského VI. 400. c.

11. Plesání kníž. arcib. panstwí Rožmitálského ete.

VI. 400. d.

12. Dwanácle písní eských VI. 498. a.

13. Radowánky newinných dítek VI. 498. b. 1293.
14. Kancionálek proeskau školní mládež VI. 498. c.

15. Dobrá Betolinka, z Holly VI. 498. d.

Ryba, Josef. — Syn pedešlého. Narozen 21.

Bezna 1795 w Rožmitále; doktor lékastwí

;

stawowský oní léka.
W asop. muá. VI. 1607. d. 1627.

Rybák, Jií. — Mšfan Strakonický; 1567.
Tomáše Gtinlhera: Knížka potšitelná wšechnm

thotným a rodícím manželkám (pel.) IV. 936.

Rybay, Jií. — Slowák; kazatel ewangelický

w Cinkote, potom knz Torženský w Báské
stolici; umel 1813, 4. Ledna. (Wiz Ribay.)

1. (Uiber Futterkráuter; znm. pel.) VI. 1529.

2. Katechismus zdrawí pro obecný lid (pel. z

z maarsk.) VI. 1594.

Rybika, W.
VV asopisech: Wlastimd VI. 913. e.

Rybika, Antonín Skuteský. — Narozen dne

30. íjna 1812 we Skuti w Chrudimsku.

Nabyw w tamní mstské škole prwního liter-

ního wzdlání, studowal od r. 1826—1831
nejprwé na gymnasium Tebowském a potom
na Litomyšiském. Odbyw r. 1832 a 1833
filosofii na lyceum Litomyšiském , oddal se

w r. 1834— 1837 na universit Pražské stu-

diím práwnickýai. Podniknuw praxí juridickau

u magistrálu Chrudimského a zkaušky apel-

laní a politické, stal se r. 1840 auskultan-

tem u jmenowaného magistrátu. Dworním
dekretem ode dne 9. Dubna 1846 jmenoMán
akcesistau pi expeditu c. k. spojené dworské

kanceláe, naež mu dekretem též kanceláe

od 19. Srpna 1847 swen tamtéž úad e-
ského translatora. W r. 1849 byl audcm

komissí , dekretem ministerium práw od 10.

erwence 1849 k sestawení slowanské práw-
nicko -politické terminologie zízené, po je-

jímžlo rozejití se Av msíci Listopadu 1849
swena mu redakcí eského juridicko-poli-

tického slowníku terminologického, a od 1.

Listopadu 1849 odewzdána mu i prozatímní

redakcí eského textu obecného zákonníka

íšského. Dekretem ministerium práw od 21.

Bezna 1850 jmenowán assesorem u c. k.

krajinského saudu na Horách Kutnách ; w Únoru
1851 tajemníkem pi c. k. saudu we Wídni.
W asopisech: asopis mus, VI. 1036, c. —
Kwty 1084. f.
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Rychlowský, Jun. — Biskup Thermienský,

ariib. Praž. sulFragan.

1. hiizani VI. 1935.

2. Kázaní na weliký pálek VI, 2007.

Rvwius, Jan Arlhendorienský.

Vevklad na -4. kapit. Ozcáše Príd. 133.

Ryuola, J. Fr. 1G92.
hnižka o zpowdi a o pijímání V. 7Ij.

Sabina. (Sabinský) Karel. — Narozen 28.

Pros. 1814 w Praze. Slyšew filosofii, pobyl

we Wídni. Psal le'ž nmecky. Roku 1849

10. Kwlna zaten pi prohlášení stawu oble-

žení w Praze.

1. Básn VI. 334.

2. Obrazy 11. a 15. wku VI. 897. a.

3. Powídkv, powsti etc. VI. 897. b.

• 4. llrobník VI. 897. c.

W asopise ch ; KwC-ly VI. 496. k. 559. g. 597. k.

913. c. 1076. g. 1140. o. — >Vlastiniil 496. 1.

1067. X. — Wénec. 521.

Salai, Josef. — Slowák; kazatel helvelského

wyznání w Lysé; 1784.

« Krátké a sprosté -wyznání a wyswtlení wíry VI.

1772.

Salatnay, Josef. — 1829—1832.
1. Zahrádka dítek dobrých VI. 1855.

2. Truchloe na swého zemelého otce VI, 2094.

Saladiay, Jan. — 1820.
Modlitby kesfanské V|. 2334.

Salcr, Marek. — Dkan Blatenský 1637.

Saud poslední lowéka VI. 1393. d.

Salius, Mikuláš. — Wstaupil do rádu Jesuit-

ského r. 1562; ceslowal do íma r. 1566;

magister poeticae w kolleji sw. Klimenla w
Praze r. 1576.
Sw. Wácslaw muedník IV. 224.

Salv, Antonia. — 1838.
Wc Wele VI. 496, m.

Sanioslaw. — 1842.
AVe Kwétech VI. 496. k.

Sapor, Jan. — Knz; 1646.
Kázaní pohební ku pocliwosti p. Kateiny Za-

hrádecké z Choilic V. 1075.

Sartorius, Daniel. — Narozen w Štítníku

1704; knz Bystiky , dobrý weršowec.

Umel 1763.
1. Florilegium bihlicum V. 178.

2. Diarium biblicuni V. 820,

3. Postilla .summowní V. 847.

Saukiip, Aug. J. Wácslaw. — Fará Kocc-

radský 1713.
1. Virtus magnelica aneb moc a ctnost magne-

tová cle. sw. Prokopa V. 915. a.

2. Lilium convallium etc, t. j. sw. Prokop elc.

V. 915. I,.

Saukup, Jan. — Domká w Lušlnicich, básník

pirozený; 1810.
l'í>cti k sw. .losefu VI. 23 L

Saukup, Josef M. —
Wlaslenka VI. 525.

Sayfer, Jan Alois. — Lokalisla itonský ;

180.3.

Kázaní na nedli 22. po sw. Duchu VI. 2025.

Scipio, wiz Berlika.
Scíboiiiil§, Jindich. — Doktor písma swa-

lého ; roku 1547 pra;ceptor hrabat z Plawna

w Pasow, s nimiž cestowal odtud do Wlach;
probošt kapituly Pražské; 1552, 1556.
1. Katechismus IV. 1256.

2. Katechismus (obšírnjší) IV. 1261.

Seberini, Jan. — Superintendent okresu Bá-
ského w Uhích.
1. Buh mluwí k lidem až podnes VI. 2064. a.

2. Weliké církwe weliké powinuosli VI. 2064. b.

3. Agenda funebria, t.j. Pohební práce VI. 2136.

Sedláek, Wojtch. — Narozen w eláko-
wicích 24. Února 1785; knz ádu Prajmon-

slralského Tepelského ; doktor filosofie, pro-

fessor mathematiky, jazyka eckého a eského
na filos. ústawu Plzeském ; estný mšCan
Plzeský. Umiel 1836. 2. Února. Psal též

nmecky.
1. Kristus skrze swé umuení oslawen (pel.)

VI. 242.

2. Hlasy wrných Cechu r. 1835 (píspwek)
VI. 319.

3. Na Plze VI. 424. a.

4. Hymnus na arciknížete F^erdinanda VI. 424. b.

5. Piwílání etc, purkrabí p, Frant. hrab, z Ko-
lowral a Kašpara ze Šternberka etc. VI. 424. c.

6. Hymnus na Alexandra I. VI. 424. d.

7. Plzeské plesy etc. VI. 458.

8. Hlasy wlastcncu elc. r. 1832 (píspwek)
VI. 469.

9. \\6ž Plzeská w plamenu etc. VI. 484. 1023.

10. K slawnému pijetí duc.howní spráwy etc. od
Ond, Aloysia hrab. Skarbek-Ankwic VI. 491.

11. Pamti Plzeské VI. 1014.

12. Základowé miclwí VI. 1404.

13. Základowé jiíroduictwí VI. 1481.

14. O srownalosli katolického náboženslwí s rozu-

mem, dle nm. V. Darupa (z eš lil) VI. 1832,

i 5. Swátení kázáni VI. 2030.

16. Kázaní držané dne 13. Srpna 1826 pi inslal-

lací VVojl. Nejedlého VI. 2046.

W asopisech: asopis pro katol. duch. VI.

275. d. 496. h. — Wela 496. m. — asop.
mus. 1008. d. 1473. g. — Rozmanitosti 1402.

a. — Pítel ndádežc 1406. b.

Sedlausiiý, Jan Jakub; 1618.
Sumniowní piznání k uení kcsfanskmu IV. 1452.

Sedlaiiský, Jan Matheolus; 1580.
Modlitby IV. 1954.

Sedlecký. — 1846.
Wti Kw tch VI. 913. c.

Seidl, Josef Anton. — Narozen w Beraun
1775, 5. Bezna; kaplan w Beraun, pak

dkan w Lochowicích
,

pak w Beraun,

kdež umel 5. erwence 1837.
Kronika o Beraun VL 1017.

SeidlitZ, Julius. —
Wc Wlaslimilu VI. 1140.

Sekweilides, JiíMk Chotborský. — Fará

w Litomyšli j 1612.
Kázaní k wýslraze nezízeného lakomslwíIV. 1637.

Sekytský, Miloslaw; 1839, 1840.

Wo >Vclc VI. 913. d.
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Selisko, Anlouíi ; 1771.
Kniha pro dítky (z nm. pel.) V. 504.

Selisko, Ferdinand. — Kanowník w Hradci

Králowé 1772, slaw. král. uherského príelat

infulowaný, opat z Appareo ^ vicarius gene-

ralis a oíTicial biskupský ; díwe fará w
Libíanech. Narozen w Hradci Králowé, kdež

i umel 30. Dubna 1786, stár jsa 60 let.

Bienenberg-, který mu dedikowalswj „Versuch

einer kurzgefassten Geschichte der Stadt

KóniginhoP 1782, prawi , že již jeho otec

nepsal se po esku Želízko, nýbrž nm. Se-

lisko.

Wýkladowé sw. ceremonií, ádw, swálk&w atd.

V. 1121.

Seleezéiiy, Ferdinand; 1834.
Wšelico pro mysli ctné rozweselení. VI. 850.

Semelius, Matauš Prywižský,
1. Plast strdí Píd. 138. a.

2. Spráwa církwe Loštické Píd. 138. b.

Seiuían, Michal. — Narozen 1741 we Hra-

dišti blíž Skalice w Uhích ; knz Pezinský

;

žil ješt r. 1812.
1. Písn w Tranowského Cithara sancloriun V. 86.

2. Cas bolestného umuení etc. Ježíše Krista V. 170.

3. Nábožný zwuný hlas pi poswcení Pezin-

ského chrámu VI. 202.

4. Když etc. uený muž mládenec p. Jonatan Lau-
ek do stawu manželského wstupowal VI. 395.

5. Pi dobytí Budínského zámku do zajetí ke-
sanského padlé Kastigam eené etc. turecké
sleny ídké a památné pípadnosti (z maa,
pel.) VI. 781.

6. Kratiké historické wypsání knížat a král uher-
ských VI. 939.

7. (Weršíky pi VI. 2002.)

8. Prwotiny služeb božských etc. VI. 1990.

Seniill, Jan. — Dkan na Horách Kutnách;

1579.
Píse na jméno krále Rudolfa IV. 177.

Sepeši, Jan Michal. — Slowák; fará církwe

ewang. Sobotištské 1805; senior cirkv. í w
Nitranské stolici ležících; umel 1810 w 59.

roce wku swého.
1. Smaling: Domowní uitel (pel.) VI. 1200.

2. Kesfanskému bojowníku piprawená odplata

VI. 2083. a.

3. Maudrost od boha poueného starce VI. 2083. b.

Setelaíll, Tadiáš. — Narozen w Raudnici 10.

Záí 1775; knzem uinn 13. Záí 1801;

fará we Swojšících, pak zámecký kaplan w
Komorním Hrádku.

Pispl k Sebrání básní a zpwu od J. Puch-
mayera VI. 278. a k Hlasateli eskému VI. 732.

Sevsfetler, Jiljí; 1800.

Krátká zpráwa o tom, co každý kesfan kato-

lický witi a zachowáwati má. VI. 1807.

Scharf, František Anton; 1677.

Staroeská wíra etc. V. 385.

Schniídt, Wácslaw Alexius; 1723.

1. Karla Stradiotti : Žiwot welebného patera Fran-

tiška de Ilieronymo (pel.) V. 1324.

2. D^chowni dul ett. V. 1610.

Schiliitt, Jan; 1818.
Elementární kniha k nénieckému tení VI. 14.

Scholc; 1775.
1. Wesní pokuty, trdlice, koza a osel VI. 614.
2. Píslušné powinnosti wlastencm. Píd. 137.

8chonpflueg, Josef Ben. z Gamsenberka
;

1730.
Gruntowní kámen král. Karlowského Nowého m.

Praž. etc. Sw. Jan Nepomucký V. 954.

^chiiknecht, Prokop J. — Kaplan w Ko-
stelci nad Labem; 1740.
3Iájowý kwítek etc. sw. Jan Nepomucký V. 997.

Schuppler, František; 1745.
Recessus Martis Suecici etc. V. 1011.

Schuster, Jan Nep. 1819.
Krátké wynauowání kunstu babského elc. VI,

1633.

Schwcrdling, Jan; 1827.
1. Powinnosti manžel, rodi a poddaných (dle
nm.) VI. 1201. a.

2. Powinnost mládeže VI. 1201. b.

Sífloil, Jan Maria. — Narodil se 17. Prosince

1792 w Solnici w echách; prwní swé cwi-

ení obdržel w Pardubicích, 2 humanitní tídy

studowal na gymnasium Králowé-Hradeckéni,

oba roníky filosofické na wysokých školách

Pražských , bohoslowecké studium w semi-

nái w Králowé Hradci, kdežto také za knze
(15. Srp. 1815) wyswcen. W msíci íjnu t. r.

doslal se co kaplan do Solnice, a 1816, 13.

Bezna za kooperatora do Lomnice. Odtud 14.

Listop. 1819 powolán byl co prozatímní pro-

fessor náboženstwí na gymnasium do Jiína,

kdežto i 4. Bezna 1820 co takowý polwrzeu

byl. Nedlauho na to ustanowen byl také co

kazatel chrámu Pán sw. Ignacia, a pewzal
též úad uitele náboženstwí w dom pro-

winilcu. Roku 1848 zwolen byl dne 14.

w. za poslance na snm zemský od msta
Jiína; pak 8. erwence za poslance okrsku

Jiínského na snm íšský.

Církew ímská katolická prawau jest církwi M.
2061.

Silbei*ius, Jan; 1591.
Tyto weršiky cskau poetry etc. IV. 182.

Silbernagel.
Mlyná a jeho dit (pel.) VI. 709.

i^illioilides, Adam. — Slowák ; spráwce

církwe eské ewang. w Žitaw od r. 1718.
1. Zralé jabléko etc. V. 167. a.

2. Druhé slaauké a zmate jabléko V. 167. b.

3. Wyswtlení kesanského uení podlé poádku
malého katechismu Luthera V. 754. a.

4. Prwní litery kesanského uení etc. V. 754. b,

5. Suinmowník V. 754. c.

6. Kázaní pistupující V. 927.

Síwý, Ondej. — Mšfan a spoluradni msta
W. Mezíce.
Poznamenání nkterých purkmistra a rychtá W
mst Mezíi etc. V. 305.

46
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^kála, Pawel ze Zliore. — Wyslhowanec
eský po Blohorské bitw.

1. >Vie(it)ecná historie církcwní V. 380. a.

2. hronok)gie cirkewní V. 380. b.

Skh1í«,o\\ i, B. S.

We Wele VI. 4Í)6. m.

Sk<»co\\ský, >viz Johniinide«i.

SkrÍM állk, Wácslaw. — Dkan w Plaa-
nech , \ikár, konsistorialní radda , dozorce

školní. Umel 1808 w 66. roce wku.
1. Níiurení o štpastwí. VI. 1534.

2. Pops<ini konané slawnosti w nist Plaanech
VI. 2U24.

§kuh«-i-ský, F. Alois; 1846.
Prowolání k autrpnvm srdcím o potebnosti špi-

tálu pro nemocné VI. I(j06.

Skultctus, Abraham; 1619.
1. Krátká zpráwa o modláských obrazich IV.

1461. 1661. a.

2. >\ yswtlení žalmu XX. w Waldsaxu (z nm )
IV. 1.342. 1661. b.

Skulteti, Adam. — Narozen 20. Pros. 1748
w Záwad, Treníanske' stolice; rektor školy

w uherské Skalici; umel 14. erwence 1803.
Alelodiatiira aneb partitura t. j. kniha hlasozpvv

etc. VI. 180.

Skulteti, August Horislaw. — 1840.
Básn VI. 331.

We hwtech VI. 496. k.

Skwornicius, wiz Swoniícius.
8kv(orinsk>% ^viz Deiihort.
SládkOMi. O. K. — 1843.
We Wele VI. 496. ni.

Sláma, František (Bojenický). — Narozen 16.

Kwtna 1792 w Bojenicich; knzem uinn
15. Února 1815; kaplan w Prachaticích; zá-

mecký kaplan na Orlice; fará w Chrasticích^

dkan w Bechyni.

1. SIowo útchy poslané Prachatianfira etc. VI.

1021. a.

2. Obraz minulosti starožitného msta Prachatic

VI. 1021. b.

3. Srhmida: Štdrý weer fpel.) VI. 1332,

4. Téhož: Ztracené dít fpel.) VI. 1334. a.

5. Téhož: llolaubek (pel.) VI. 1334. b. .

W asopisech: (žechoslaw VI. 8. d. — Casop.

mus. 150. a. — 993. e. 1507. g 1547. a 1588.

a. _ Weia 1008. f. — Kvvéty 1067. q. —
Casop. pro katol. duch. 1125. c. — Rozlin.
Praž. 1507. n. 1547. f.

Slátala, Adam z Chlumu. — Pán eský;
1620.
(List jeho IV. 573.)

Sláata, >Vilém. — Narozen 1573. Pešed
od eských bratí k stran katolické (nad

ímž otec jeho w tištném listu boekowal),
tasnaubil sob Lucii, ddiku Adama z Hradce,

a dosáhl znamenitých úad. Stoje proti sla-

wm r. Kil 8 swržen s okna s Jaroši. Mar-
tiniccm a Fabriciem písaem, za to r. 1620
hrabtem uinn , a zlatým raunem poctn.
Umel 1652.

1. Apologie IV. 595.

2. Historie wku jeho V. 284,

íma^^vík, Antonín. — Narozen 10. Kwtna
1813 w Tismicích u Mlníka; sludowal gym-
nasium, filosofii a bohoslowí w Praze.
Wc Wele VI. 599. h. 913. d.

Slavíek, František. — Narozen 4. Lislop.

1798 w Modlešowicích; knzem uinn 24.

Srpna 1824; lokalisla w Hlasiw.
1. Nejpatrnjší místa kre.sfanstvva, Jerusalem, Bet-

lem a Nazaret VI. 1118.
2. Josefa Uoydla Krátké nauení o štpastwí VI.

1542.

Sla^vorailská, G. 1831.
Co hrdlo ráí etc. VI. 1573.

Sloboda, Daniel. — Narozený w uherské Ska-

lici r. 1809 dne 20. Prosince. Odbyw do-

mácí poátení a gramatikalni školy r. 1824
odebral se do Modry , kde 4 léta slráwiw,

slowesní a z ásti libomudrcké nauky prošel.

Od roku 1829 studowal w Bctislawi, kdež

r. 1832 bh libomudrcký a bohoslowní do-

konil. Následujícího roku tamže na úad
knžský dne 28. Srpna poswcen, nejprw do

církwe 3Iyjawské w Nitranské stolici za ka-

plana, a pak do církwe Rusawské pod Ho-
stýnem na Moraw za kazatele powolán byl,

kdež od 14. Dubna r. 1837 úinkuje. Léta

1840 wstaupil do manželstwí s Julíanau^

dcerau p. Samuele Jurkowie, spisowatele a

uitele w Sobotišti, nyní notára Bezowského
w Nitr. stolici , ímž se stal šwagrem Hur-

bana, jenž druhau dceru pojal.

ei, modlitby a básn etc. (Píspwek) VI.

2065.

Slowacius, (Slowák) Pawel ; 1590—1600.
1. Historie o plawení se do Ameriky (z lat. pel.)

IV. 640.

2. Traktát o moru, o zem tesení IV. 815. 902.

3- Ludw. Lawatisa Kázaní troje o drahot a hladu

(pel.) IV. 1600.

SlOM acius, Wácslaw Turnowský. — Fará

Stenický 1589, RožJalowský 1590—1620.
1. O weném manželstwí Krista a církwe IV.

1327.

2. O poklon jména Jesus IV. 1336. a.

3. Deset artikulu sebraných ze slovv naízení we-
ee pán IV. 1336. b.

4. O dwqjím pirození osoby Krista IV. 1354. a.

5. Rozjímání auadu o osob a skutcích syna bo-
žího IV. 1354. b.

6. Wyswtlení každodenních, celoroních eí
IV. 1414.

7. Rozjímání o pedzwdnf a wywolení božím
lidí k wnému spasení IV. 14.36.

8. Historie o utrpení a smrti newinné syna bo-

žího IV. 1479. 16.32. b.

9. Díl postní vvýklíidúvv eí celoroních IV. 1562. a.

10. Wyswtlení prosté biblí malé IV. 1502. b.

11. Kázaní neb rozjímání o bídnosti a nestálosti

wezdej.šiho žiwota IV. 1632. a.

12. Wýkladowé eí adventních IV 1632. c.

13. Kázaní pohební nad tlem p. Jindicha Star-

šího Kineckého z Ronowa IV. 1676.
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14. Každodenní modlitby pobožným pannám
,
pa-

ním a wdowám IV. 1972. a.

15. Modlitby obecné IV. 1972. b.

Slpwanka; 1840-1842.
eské besedy (píspvvek) VI. 340.
W asopisech: Kwéty VI. 496. k. 913, c. 1036.

í. 1607. f.

Slywar, František; 1661.
ebrík rajský V. 1410.

Smetana, Josef Frant. — Narozen 11. Bezna
1801 we wsi Swištanech kraje Králowé-

hradeckého, kdež otec jeho na panstwí Ná-

chodske'm zahradníkem byl. Léta 1814 poal
studowati na gymnasium w Hradci Králowé,

a dokonaw zde gymnasialní studia, pesfaupil

1. 1819 na universitu Pražskau, kdež po dw
léta filosofii a pak theologii studowal. Léta

1823 wstaupil do ádu Praemonstrálského w
kanonii Tepelské, a 14. Srpna 1826 na knž-
stwí wyswcen. Stráwiw pt let dílem pí-
prawau k úadu uitelskému, dílem w duchowním

powolání co kaplan w Uterem uinn r.

1831 professorem fysiky a pírodopisu na

filosofickém ústawu \v Plzni, a 18. Listopadu

1834 za doktora filosofie na universit Pražské

promovowán. L. 1835 wywolen za pispí-

vajícího auda eského museum, 1. 1842 za

spoluauda wlastenské hospodáské' spolenosti

w králowstwí eskýn.
1. Hlasy duchowenstwa elc. (píspwek) VI.

320.

2. Hlasowé duchowenstvi^a etc. (píspwek)
VI. 326.

3. Hlasy wlastenc etc. r. 1832 VL 469,

4. Obraz starého swta VI. 979.

5. Slowo o wycho^vání mládeže eské VI. 1268.

6. Základowé hwzdoslowí VI. 1407.

7. Silozpyt ili fysika VI. 1484.

W asoRisech: Kwty VI. 496. k. 588. i. 1220.

d. - asop, mus. 993.^ e. 1162. f. 1488. c —
Wlastimil 993. r. — Casop. pro katol. duch.

1067. k. 1125. c. — Krok 1409. g.

Smicheus, Tobiáš, jinak Libocký, — Cír-

kewní spráwce we Woticích 1606; dkan w
Kamenici Nožíské 1610.
Kniha o weeri pán IV. 1373.

Smolík, Jan Benedikt. — Stawu rytíského;

sekretá místodržitelstwa 1654.
Chr. Pflaumer: Dialogi calholici (z nm. pel.)

V. 725.

Smolikowský, Mil. 1834.
We Wele VI. 496. m.

Smutný, Jií Ferdinand.— Dkan Pelhimow-
ský 1714.
Silná ochrana msta Pclhimowa Maria panna
bolestná V. 1204.

Sob; 1830.
W echoslawu VI. COO. b.

Sobek, Burian z Kornic. — Kanclé Stare'ho

msta Pražského; proLutheranskénábožeiislwí

zaten dne 9. Srpna 1524 náwodem Paško-

wým, a wypowdn z Prahy 5. Kw. 1525.

1. Jana Kariona Kniha kronik (z lat. pel.) IV.

282.

2. Kronika bratr eských a morawských IV. 509.

Sobslawský, wiz Ro!!^acius.

Sofian, Jakub Walkenberger ; 1594.

Koen Jesse etc. IV. 1342.

Solin, Wácslaw,
O swátosli weee pán Príd. 169.

Solniky, Daniel; 1600-1629.
1. Compcndiiini etc. pednjších artikulu prawé

vvíry IV. 1361.

2. Traktát prwní o Kristow církwi IV. 096. a.

3. Kratiká historie o welebné swátosti oltární

IV 696. b.

4. Dwanácte historií o swatých mládencích IV.

1255.

Solniky, Wácslaw Mat, 1638,
1. Modlitby lowka nemocného V. 1540.

2, Postilla Píd. 72.

Soaimer, Josef Wácslaw, — Narozen 22.

Pros. 1805 w Radlici;, editel knihtiskárny

u Pospíšila (1826 — 1831), saze u syn
Bohumila Haase (1834—1837), faktor u

Spinky, nyní faktor u Spurného.

1. Zábawné powídky (z nm pel.) VI. 843. a.

2. Nelka: Sáek s penzi VI 843. b.

3. Hofmanna: VVojtéch Stra.šil VI 843 c.

4. Sniida: Ke rižowý (z nm. pel.) VI. 843. d.

5. erný Janoš (dle Waldena) VI. 843. e.

6. Pytláci VI. 1358. a.

7. Šmída: Maucha. erwenka VI. 1358. b.

8. Jana Hawiíka: Krátké nawedení k zhotowo-
wání mužských šati (z nm. pel.) VI. 1.Í87.

9. Žiwotopis blahosl. Marie Elekty VI. 2189.

10, Dewíiidenní pobožnost k sw. Filomen (pel.)
VI. 2429.

Soniptník, Melchior; 1637.
Vale Tranoscianum V. 1068.

Soponius, Theodor. — Slowák ; knz ewan-
gelický w Trenín 1637,
Pohební kázaní ku potšení rodiw Andreáše

Siwého V. 1065. 1069.

Sapacier, Adam Kaurimský. — Fará w
íanech 1614.
Kázaní pohební nad p. Albrechtem Smiickým
^IV. 1705.

Spewácek, Jan. — Jesuita 1712,
Gab. Hcvenosi: Kalendá pobožný (z lat. pel.)

V. 1200.

Spezinger; 1793,
Doktor Zlatoez VI. 626.

Spurný, Athanas; 1783.
eské cwiení pro schowance VI, 126.

Srbík, František; 1836.
We Wele VI. 496. m. 932. h.

Srnec, Jakub z Warwažowa, —
Dicteria sen proverbia Bohemica IV. 29,

Srnow ec, Bartolomj Hawlík z Warwažowa.
— Narozen w Rokycanech 1552; stal se

bakaláem w Praze r. 1575, mistrem swob.-

umní r. 1576. Byl pedním písaem radním

Nowého msta Pražského; umel r. 1610.
1. De mutua et civili conversatione, od Stef.

Gwazy (pel z lat. a nm.) IV, 713.
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2. Lazara Swendy: Diskurs o bhu wáleném a

auadcch wojenských (z ncm. pel.) IV. 824.

Srseíi Jakub. — Rolník w Chocenicích u

Kolína; školní dohližilel, 1836.

IVárodtií olenáš VI. 26").

Stach. WácslaAT. — Professor pastorální Iheo-

loffie w Olomauci; pensionowán, umel we

Wídni.

1. Harmonie a dobrozwunost jazyka íeského VI.

175.

2. Písní kesanské pro Slabeckau osadu VI. 21 2. a.

3. Nábožné písn pro katolického nišfana VI.

212. b.

4. Píse na slawnost tla Kristowa VI. 212. c.

5. Starý werSowec VI. 281. a.

6. Diwný aucinek potcha VI. 281. b.

7. Kco pro ceskau literaturu VI. 339. a.

8. Swátek eského jazyka etc. VI. 359. b.

9. Píse pro eský národ k Avítání a korunowání
Leopolda II. VI. 359. c.

10. Na opvvatelkyni Klopstoka VI. 359. d.

11. Kašpara Royko : Historie welikého snmu Kost-

nického (z nm. pel.) VI. 1102.

12. Psaní k obran ewangelických ucitelft VI. 1 105.

13. Jakuba Federsenna: Kniha nirawii kesfan-

ských VI. 1177. 1281.

14. Píruka uitele lidu Ví. 2112. a.

15. F. (liftšice: Poátkowé k weejnému etc. wy-
kládání pastýské theologie (znm. pel.) VI.

2112. b.

16. Žiwot Marie panny VI. 2173.

W asopisech: asopis mus. VI. 570. b. —
Gechoslaw 599. e.

Stank, Wácslaw. — Syn Josefa St. sedláka;

narozen r. 1804, 4. Záí w Jarpenicích blíž

Slane'bo ; chodil w sedmém roce swéni jenom

asi rok do školy wesnické k sw. Isidoru.

W Litomicích a druhým rokem w Chomií-

tow se piuil jazyku nmecke'nui, a odbyw
gymnasium w Slaném, odebral se r, 1824
do Prahy na studia filosofická a pak léka-

ská. Na zaátku roku 1832, byw za doktora

w lékastwí powýšen , wstaupil co assistent

do porodnice pod primáem Ant. Jungmannem,

odkudž wšak ješt toho roku wládau powo-
lán za okresního lékae w cholee tehdáž

ponejprw Europu nawšlíwiwší po celý rok

slaužil, maje naped Nymburský pak Turnow-

ský okres w Boleslawsku, pozdji Tebenický

pak Bílinský w Lilomicku , Dawelský w
Beraunsku a posléze Blatenský w Prachensku.

Roku 1833 osadil se w Praze a oddal se

praxí lékaské , kterau se až dosawáde za-

náší. W Kwtnu r. 1832 zasnaubil se s

Karolinau Reisowau , z kterého manželstwí
pl dílek obdržel. Roku 1835 odbyl rigo-
rosa z hojistwí. Roku 1845, powolán byw
za tlesného lékae knížete Alexandra Kára
ord, cestowal do Blehradu srbského, wšak
z rodinných ohled místa toho pijmauti
nemohl. Roku 1848 zwolen byl za poslance
do snmu eského zemského w okresu Bu-

dínském
,
pak do išského snmu w okresu

Zlonickém.

1. Snadné nawedení, jakby se hluchonmota w
prwních létech dtských poznala etc. (dle

Schmalce) VI. 1271.

2. Pírodopis prostonárodní VI. 1471.

3. Základowé pitwy VI. 1474. a.

4. Krátký pehled lebo.slowí VI. 1474. b.

W asopisech: Kwéty VI. 8. 1. — Wela 490.

m. 1076. d. — Wlastimil 1473. s. 1488. h.

Stárek, Jan. — Narozen 30. Záí 1795 w
eské Libchaw

,
panstwí Brandýského nad

Orlicí. W místní filiální škole eské prwním

zaátkm literním wyuen , od swého otce

plláníka dán byl na studie gymnas. do Lito-

myšle , kdež i filosofii sludowal. S rokem

1817 zapoaw bh swj bohoslowní na

Pražské universit, skonil jej r. 1821, naež
dne 24. Srpna t. r. w Kr. Hradci na knž-
stwí wyswcen , a po dwau msících k ad-

junktstwí theolog, do Prahy powolán. W 4

letech poád zbhlých zamslnáwal se opa-

kowáním wšech pcdmtflw bohoslowních, a

odbýwaje twero tak zwaných písných zkaušek

z bohoslowí, pi priv. ústawu wychowacím
pro díwky místo katechety zastáwal. Od 17.

Listopadu 1825 ustanowen za suplenla bibli-

ckých studií nowozákonních a dne 29. t. m.

a r, z weškeré saustawy bohoslowní držel

weejnau disputací pro dosažení doktorátu

w bohoslowí. Opustiw swé suplentstwí 31.

Bezna 1 826 , a odbyw ješt w Praze dwa

dni ped tím konkurs pro stolici kesf.

mrawoslowí na biskup, ústawu w Kr. Hradci,

byl nejprwé od 6. Dubna až do 12. Záí t.

r. supplentem této professury, potom skute-

ným professorem mrawouky , a spolu ei a

literatury eské. R. 1831 dne 28. Bezna

jmenowán examinátorem synodálním pi kon-

kursích , r. 1833 dne 30. Bezna poctn

doktorstwím w bohoslowí na wysokých školách

Pražských. Roku 1847 dne 25. erwence
opustil stolici uitelskau ei a literatury

eské, z které za prwnjších 8 let bohoslow-

cm týdn 3 hodiny beze wšeho platu ped-
nášel. R. 1847 swena mu spolu stolice

katechetiky a melhodiky, jíž se stal ádným
professorem r. 1848.

Sw. Th. Caecilia Gypriana etc. wk a spisy wy-
brané Ví. 1734.^

W asopisech: asop. pro katol. duchow. VI.

1125. c. — Pítel mládeže 1260. 1874.

Staimský, W^ácslaw. — Jesuita; 1743.

Eiicharistion saeculare Deo V, 1006.

Stark, F.

Písn nkteré k sw. Janu IVepom. VI. 240.

Staromstský, Jiík z Tebechowic. -^

Spráwce školní u sw. Jindicha.

O trojím .spíisobu lowka. Píd. 145.
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Stefan, Wácslaw, —- Archidiakon na Horách

Kutnách; 1620.
Methodus sacrae scripturae IV. 1162.

Stefanides, Jan Chrudimský. — Fará w
Králowé Mstci 1614.
Kázaní nad p. Albrechtem Smiickým IV. 1706.

Stefailides, Jan Weselský.
Sedmero lowka bláznowstwí. Píd. 146.

Stefanides, Simon Husinský. — Fará Li-

bunský 1614.
Kázaní pohební nad p. Alb. Smiickým IV. 1707.

Stefailides, Jakub Pibislawský. — 1637.
Paracelsis Christiana (kázaní pohební) V. 1066,

a — f

.

Stefanides, Wácslaw Teplický; 1638.
Modlitby celoroní V. 1545.

Stehlík z enkowa, Kašpar Ladislaw; 1602,
1603.
Kalendáe IV. 778. c. 779. b.

Steígbigl, František. — Umel co Úedník
auctowní.

W Pautníku VI. 600. 1.

Steilimetz, Leo; 1843.
We Kwtech VI. 496. k.

Steilgelius, Jií. — Jesuita 1645.
Wýtah reliquií panny Marie V. 1163.

Steydl, J. Wác. Sigmund Fridrich z Greifen-

wehru. — Kaplan Staroboleslawský, potom

filos. a theol. doktor a pi universit Pražské

in theologicis examinátor , u sw. Jana na

Skalce w Nowém mst administrátor j 1718
—1764.
1. Slunce ustawiné etc. sw. Dominik V. 926. a.

2. Lauretanský domeek V. 926. b.

3. Dostatený dokonalé swatosti etc. sw. otec a

patriarcha Bernard V. 1)26. c.

4. Prut Jessejský V. 1209.

Steyer, wiz Steyei*.

Stipacius, Mikuláš Strakowský; 1591,
1. Dawida Kybera Compendium etc. o wálce ži-

dowské s ímany (z lat. pel.) IV. 290.

2. Modlitby IV. 1968. a. b.

Stodolius, Daniel z Požowa; 1589.
1. 3Iatiáše Meisnera historia tragoedia etc. o stra-

šliwém podwrácení Sodomy a Gomorrhy (z

nm. pel.) IV. 229.
2. Katechismus IV. 1331.

Stoss, Maximilian Rudolf. — Fará Nadjow-
ský 1770.
Slawný a radostný wfiz etc. t. i. Maria etc. V.

1000.

Straba, Jakub.

Ziwot dtinský Píd. 147.

Strádal, Ant. Jaroslaw Solniky (Ondejow-
ský). — Narozen 1. Ún. 1804 we SUiném

;

stal se knzem 24. erwence 1832; koope-

rator w Ondejow w Kauimsku.
We Kwtech VI. 1076. g.

ze Strachowic, Adam Jindich; 1619.
Jakuba Ileilbrunna: Balzám duše (pel.) IV. 1917.

Straka, Jan. — Narozen w Zlatowicích w
Trencanské stolici 1746, Cirkwí Hontských

senior. Umel dne 28. Ledna 1804. Peložil

rozliné knihy, wlším dílem theologické,

které ale newyšly.

1. Malý kancionalík VI. 220.

2. Kei, písn a básn k swcení milostiwého léta

církwe ew. slow. Pešfansko-Budínské (Prí-

spwek) VI. 327. 2065.

3. Wdný protestant (z nm. pel.) VI. 1099.

4. Krátké a pochopitedlné w náboženstwí ke-
sanském wyuowání (z nm.) VI. 1789.

5. Agenda VI. 216.

6. ZollikolTera ei (pel.) VI. 2214.

Strakonický, Jan; 1547.

Wýklad na Donata o práwích IV. 932.

Strannský , Jan. — Mšfan Poátecký

;

1542—1581.
1. Utrhání Lucianowo (pel.) IV. 273.

2. Minucí a pranoslika IV. 761,

3. Srownání ty ewangelisl (znm. pel.) IV.

1166.

4. Dwanácte artikulw wíry kesanské (z nm.)
IV. 1242.

5. Jana Špangenbergera: Perla písma swatého FV.

1247.

G. Žalm 50. s wýkladem IV. 1494. a.

7. Žalm 80. IV. 1494. b.

8. Postilla Jana Špangenberského (z nm.) IV,

1548. a.

9. Postilla Jana Hofmeistra (z nm. pel.) IV.

1548. h.

10. Jana Fera kázaní 12 (z nm.) IV. 1588. a. b.

11. Jana a Cyriaka Španenberka kázaní pohební
tidcatero IV. 1670.

12. O útrpné smrti p. J. Krista IV. 1786.

13. Almanach duchowní IV. 1800. a.

14. Zahrádka duchowní IV. 1800. h.

15. O piprawení k smrti etc. IV. 1800. c.

16. Prognostika kesfanská IV. 1800. d.

17. Jana Špangenbergera potšitelné otázky a na-

uení o pípraw k smrti IV. 1800. e,

18. Lament otc&w swatých (pel.) IV. 1922.

19. Modlitby IV. 1934. a.

20. Jana Habermanna Chebského: Modlitby ná-

božné etc. (z nm. pel.) IV. 1934. b.

Straník, Jos. L. - 1845.

Pošta na Sebranici (z nm. pel.) VI. 691.

Stránský, Antonín. — Narozen 29. íjna

1793 we welké etowé na Landškrousku,

odbyl gymnasialní studia w Mor. Tebowé r.

181 l,filosofickáwPraze,r. 1813, bohoslowecká

AV Hradci Králowé r. 1816, kdež i co kaplan

zstal; r. 1819 peslaupil co katecheta k

tamjšímu gymnasium a r. 1829 k ústawu

theol. co professor bohoslowí pastýského,

katechetiky a didaktické paedagogie; r. 1842

uinn raddau a písedícím pi biskupské

konsístoi a r. 1844 estným kanowníkem,

r. 1847 dostal se za dkana do Chrudim,

odkudž po 8 msících powolán byl opt do

Hradce za rektora biskupského semináe , a

r. 1848 wywolen za kanowníka kapitoly

Králowéhradecké.

1. Pítel mládeže (Redigowal) VL 1260.

2.>^Kesan w duchu církwe sw. se modlící, od

Alex. kn. Hohenloh* (pelož.) VL 2339. a.
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3. Jíodlicí knížka pro emeslnické towaryše ctc.

VI. 2339. b.

4. Modlící knížky pro wojáky VI. 2339. c.

5. Dobré símé \v tlobrau zemí VI. 2339. d.

6. Panna kesanská VI. 2381.

7. Zlatá kniha Tomáše Kempenského VI. 2382.

8. Nauení a modlitbv pro malé dílky, od Jaíssa

VI. 2422
W asopisech; Pítel mládeže VI. 726. 1247.

a. 1402. c. 1547. e.

Stránský, Josef Jií. — Narozen 16. er-
wence 1777 we ^^'elike' etowé ; slal se

knzem 12. Listop. 1803; biskupský viká
Jiinský; estný dkan na Weliši.

Postní kázaní VI. 1952.

Stí-ebeský, Jan; 1827.
Nábožný kesan, modlící se dle duchu katolické

církwe, od kníž. Alex. z Ilohenlohe (z ncm.)
VI. 2373.

Stela. Jií Doraažlický.

Wýkiad na žalm 6. Píd. 149. 172. c.

Strelský, Josef J. — Fará Wosický 1726.
Kíž swatý etc. w oboe Kladrubské V. 940.

Streyc, Jií (Veter). — Narozen w Zábehu
(Zábezský) : spoluslarší bratí morawských,

od r. 1594 pastor w Židlochowicích, kdež r.

1599, 25. Ledna umel. Pracowal s Pawlem
Pressiem na konfessí r. 1575. Jeho synowé
Jií, Pawel, Jan a Daniel byli te'ž muži uení.
1. Zalmowé aneb zpwowé sw. Dawida IV. 101.

2. Zrcadlo poctiwé ženy a nauení manželm IV.

714.

3. (Biblí bratrskau spolu pekládal) IV. 1167. a.

4. Skladu welíkého zboží maudrosti nebeské etc.

IV. 1346.

5. Pobožná duše IV. 1418.

Stíbrný, J. W. 1840, 1841.
>Ve Wele VI. 496. m.

Stríbr§ký, Jeroným z eske'ho Brodu. —
Fará w Lewicích 1619.
1. Zrcadlo stawu ženského IV. 720.

2. Kázaní o metle sucha IV. 1658,

Stíbrský, Matj. — Dkan w Police 1610.
1. Žalmy IV. 1189.

2. O tyech posledních wécech IV. 1395.
3. Knížka spasitelných nauení IV. 1890. a.

4. Cesta k žiwotu wnému IV. 1890. b.

5. Drahá perla, kdo chce dobe umití etc. IV.

1890. c.

6. Lamentací etc. na celý žaltá sw. Dawida IV.
1890. d.

7. Modlitby IV. 1980.

Strnad, Antonín. — Narozen w Náchod 1747,
10. Srpna; doktor filosofie, rektor university,

hwzdá
; len meteorologické spolenosti

Slanheimské a sekretá Pražské Hené spole-
nosti; umel 1799, 23. Záí w Sázeném.
Stoletý kalendá VI. 1441.

Strnad, Damas. — ádu sw. Františka 1679.
Msto na he wystawené Plze V. 894

Strnad; 1827.
>V Píteli mládeže VI. 1473. o.

Strojek, Ondej. — Kantor; 1526.

Erasma Rolerodamského wýklad Otenáše (pel.)
III. 834.

Studený, František. — Uitel u sw. Filippa

a Jakuba w Praze 1834.

Nejkratší nawedení ke tení VI. 22.

Studený, Alois; 1839—1842.
We Wele VI. 496. m.

Stuna. — Auední kancellisla we Wodanech,
1786.
(Rozliné dramatické hry) VI. 611 a—x.

Sudil, František; 1834.
AVe Kwtech VI. 496. k.

Sudlicius, Jan; 1620.

Modlitby swaté etc. od Petra Martyra Wermilia

(pel.) IV 1996.

Suchánek, August Jií Pacowský. — Radní

w Litomicích 1815.
1. Obšírné wyprawowání podlé Salzmanna, kte-

rak Arnošt Zabranský ze sedláka swobodným
pánem uinn VI. 1198.

2. Josef Cernoweský, od Salzmanna (z nm. pel.)
VI. 1304. a.

3. Malý dárek obtowaný eské mládeži VI. 1304. b.

4. Píkladní a mysl obweselující píbhowé VI.

1304. c.

5. Církew Kristowa VI. 1883.

Suchý, Jan (Suchius) ; 1596—1599.
Clwero kázaní nedlní IV. 1605.

Suldowský; 1836 — 1837.
\Se Kwétech VI. 1402. b.

Suma, Jan Ignác z Wlastislawi. — TheologiaB

baccalauieus
,
poeta laureatus, dkan w So-

botce 1701.
Františka Salezia knížka zlatá (z franc. pel.) V.

1454.

Sušický, Jan Adam; 1589.
Tomáše Staude: Kratiký swatých biblických pí-

sem wýtah (pel.) IV. 1158.

Sušický, J. P. — C. k. nápojní dan dohli-

žitel 1825.
1. Slepje Iwowa VI. 826. a.

2. Wychowanec lásky VI. 826. b.

Sušil, František. — Narozen w Rausinow r.

1804; studowal w Kromíži a w Brn, kdežto

r. 1828 na knžstwí poswcen jest. Od r.

1837 professor biblického studium nowého
zákona na theol. lístawu w Brn.
1. Hymny církewní VI. 273.

2. Morawské národní písné VI. 31.5. a. b.

3. Spisy swatých Qtc apoštolských VI. 1737.

W asopisech: as. mus. VI. 496" h. — Krok
^932. e.^

Swtecký, Petr Kašpar z ernic. — Ar-
chivá a inženýr knížete Šwarcenberka w
Teboni 1738.
1. Rafika eská elc, V. 347.

2. Prw hrub wážený, nyní ale zawržený nebo-
ližto reformirowaný falešné zemoméení etc.

V. 508.

Swoboda, František Jan. — Fará Reyšlein-

ský 1710, achrowský 1715.
1. Lnný prowázek etc. aneb Rženec etc. V.

809. a.
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2. Princeps pacis elc. Sw. Tomáš Aquinský V.

909. b.

3. Novus Cruciger etc. sw. Jan Nepomucký V.

909. c.

4. Rženec swaté milosti etc. V. 1465.

Swoboda, Jan Adam. — Fará Zlonický^

1731.
1. Arcana almae societatis Jesu etc. V. 967.

2. Nowý kižowník s erweným srdcem etc, sw.
Jan Nepomucký V. 1349. (Srownej: Swoboda
František Jan).

Swoboda, J. — Jesuita 1743.
Chwálosláwa etc. kláštera Sedleckého V. 1003.

Swoboda, Jan Wlastimír. — Narozen 9.

Kwtna 1800 w Hoepníce. Studowal filo-

sofii w Praze a theologii w Celowci ; od r.

1832 uitel na wzorni ochraniteln malých

dítek na Hrádku w Praze ; umel 28. Záí
1844.
1. Malý tená VI. 27.

2. Malý ech a Nmec VI. 113. 140.

3. Sebrání eských písní VI. 520.

4. Školka VI. 1267.

5. Malý písa VI. 1365.

Swoboda, František Jan. — Narozen 22.

Bezna 1 778 w Praze
;
professor grammatikalní

w Litomicích, we Hradci Králowé a w
Praze na Stare'm mst; wyslaužilý dohližitel

školy Swatoštpánské.
1. Ignaz Seibt. Neues l^ateinisch-deutsch-bóhmi-

sches Worterbuch. (eský text). VI. 163.

2. Píseil dítek na den narození Františka II. VI.

385. a.

3. Píse žákuw na den 251eté památky uitel-
ského auadu Wácslawa Lumendy VI. 385. b.

4. Píse p. Josefowi Wimmrowi VI. 385. c.

5. Zlatodol (z nm. od Zschokke pel.) VI. 1202.

6. Štdrý weer (? nm. od Smida) VI. 1332.

7. Prwní sto mrawných powídek VI. 1342. a.

8. Druhé sto etc. VI. 1342. b.

9. O trýznní howad VI. 1342. c.

10. Ježíš pítel dítek (dílem dle Jaisa) VI. 2380.
W asopisech: Wela VI. 932. h.

Swoboda, Wácslaw Alois. — Narozen wNa-
warow w Boleslawsku 8. Prosince 1791;
professor nejprwe' grammatikalní w Písku

(1814), pak humanitní (1815) w Jindichow
Hradci, a (1821) w Praze na Malé stran.

Psal te'ž nmecky a latinsky.

1. Písn církewní VI. 253. a — d.

2. Hlasy wlastenc r. 1835 (pí sp wek) VI. 318.

3. Wítání now z^snanbených nianželii etc. Eu-
genia hrabte ernína etc. VI. 413. a.

4. Zpw k welebnému obrazu našeho weleslaw-
ného císae a krále Františka etc. VI. 413. b.

5. Hlasy wlastenc etc. r. 1832 (píspwek)
VI. m).

6. Sbírka eských národních písní VI. 531.

7. Karel Sketa VI. ,685.

W asopisech: asop. mus. VI. 275. b. 559.

d. 913. f. 1162. f. — asopis pro kat. duch.

275. d. — Krok 932. e. — Wela 496. m.

Swoboda František. — Fará we Winaích

1781.

Krátké a užitenéjednání o dobytku owím VI. 1521.

Swoboda, Josef Antonín. — Narozen 3.

Listop. 1792 w Bránici; kaplan w Týn w
Praze, pak fará u sw. Filippa a Jakuba na

Smichow blíž Prahy.

Pobožnost pi slawení prwodu neb processí na
den božího tla VI. 2268.

Swoboda, Jlartin. — Auedník pi kriminálu

1842—1844.
We Kwtech VI. 496. k. 559. g.

Swoboda, Ondej. — 1843, 1844.
We Wele VI. 496. m.

Swobodowá, Bohunka (Františka). — 1843,
—1844.
Lucie (z franc. Reybaud) VL 888.
We Kwtech VI. 496. k.

Swojský, Leopold. — Jesuita 1732.
1. Regina saecuiorum etc. Maria panna V. 970. a.

2. Sedlecensis Cistercii religio V. 970. b.

Swornicius, (Skwomicius) Martin Rychnow-
ský. — Knz w cirkwi Prostjowské 1603.
1. Wyswtlení historie Cornelia Caesarienského

IV. 1391.

2. Kázaní pohební nad Sigmundem Onešem z

Besowic IV. 1677.

3. Kázaní pohební nad p. Dorotau Fímskau IV.

1711.

Sycha, Matj. — Narozen w Austí nad Or-

licí ; fará w Jimramow
,
pak we Žíáe na

Moraw. Umel 19. Bezna 1830, stár jsa

54. léta. Smrt pekwapila jej u psacího stolku,

zbrániwši mu dokonati poslední práci spiso-

watelskau.

1. Versuch einer bohm. Phraseologie VI. 159.

2. Malikosti w ei wázané VI. 298. 598.
3. Bezdný léka VI. 660. a.

4. Jan hrab Blehradský VI. 660. b.

5. Powídatel VI. 735. a.

6. Kratochwilník VI. 735. b.

7. Kratochwilná welinka VI. 735. c.

8. Pwodní rozmlauwání a powídky VI. 1311. a.

9. Wázaného pilné a nirawné mládeži VI. 1311. b.

10. Mrawné a krátké propowídky VI. 1311. c.

11. Pipodobnní VL 1311. d.

12. Kázaní na wšecky nedle VL 1933. a.

13. Kázaní na wšecky slawuosti a swátky VI.

1933, b.

W asopisech: Wídenské listy VL 588. c. —
asopis mus. 588. g. — Pautník 599. n. —
Rozli. Pražské 599. q. 600. n. — Dobroslaw
656. c. — Milina 656. f.— Pítel mlád. 1386. b.

Sychrowský, Benignus. — Narozen we Zbi-

row 1675, 1. íjna; knz ádu Paustew-
nického sw. Augustina ; provincial ; wymohl
wyhlášení sw. Jana Nepomuckého za swatého

;

umel 1737.
S. Augustini Soliloquia (wydal esky) V. 1098.

Sýkora, Jan. — Uitel na hlawni škole w
Plzni od r. 1801; umel 1845, 2. Záí, w
65. roce M'ku.
1. Poukázání k dkladnému ponauení eského

i nmeckého tení etc. VI. 21.

2. Kurzgefasstes Lehrbuch der bóhm. Sprache
YI. 93.

^
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3. Némccká mlínvnice pro Cechy VI. 114.

4. >Výtah 7. niMuccké iniuwnice VI. 138.

Sýkora, Wácslaw. — Faktor w tiskárn

Scluinfeldské; 1821.

Jan hrab Bloliradský VI. 047.

Sylwan, Jan. — Na kancionálu napsán z Týna

Horšowskélio : dle Tablice ale byl Slowák, a

w Cechách žil co pisor pana Popela z Lob-

kovic; umel >v Domažlicích 1572, 14. Února.

1. Písn nowé na sedm žalmu kajících IV. 64. a.

2. ^'oii mc tanErcrc IV. 64. h.

(Jedna jeho píse w kancionálu III. 48.)

Sylvius, Uberiniis; 1587.

1. Odpowd na Šest dwodii W. Sturma (proti

bratím) IV. 1323. b.

2. Spis proti churaw a hubené apologii D. Sturma

IV. 1323. d.

Synapiu§, wiz lloríka.
Szpgedyii, Štpán.

lánkowé wíry. Píd. 142.

Szepeši, wiz Sepeši.
Szucháry, M. — Doktor; 1830.

Písn swtské lidu slowenského w Uhiích VI.

513.

Šádck, Karel. — Narozen w Nowé Páce dne

29. erwna 1783. Od dwanáctelio roku swého

stái piprawowal se k ucitelske'mu auadu.

Hoku 1799 slyšel pednášky pro ekance

školní na hlawní škole w Jiin. R. 1802

zwolen 7a školního pomocníka w Nowé Páce.

R. 1806 dosazen za uitele na tak zwanau

mstskau školu do msta Nowého Bydžowa.

Dcbyw sob r. 1810 wyswdení w Praze

Jako uitel pro hlawní školy ty tíd obau

roních bh, powolán hned na to r. l8H
na hlawní školu do Králowé Hradce, kdežto

až podnes žije.

1. Nmecký prawopis VI. 55.

2. Wseobecný zempis VI. 1148.

3. Pírodoskum neb fysika VI. 1487. a.

4. Hvhomcslwí ili mechanika VI. 1487. b.

W Píteli mládeže VI. 1260.

Safari k, Pawel Josef. — Narozen 13. Kw.

1795 w Kobeláow w Uhích ; studowal od

r. 1805 na ewangelickém gymnasium w Rož-

naw , od r. 1808 w Dobšini , od r. 1810

na ewanp. lyceum w Kežmarku. Roku 1815

odebral se na universitu do Jeny; stal se

roku i819 professorem, a na as editelem

gymnasium w Nowém Sad w nynjší Woj-
wodin Srbské, kteréžto místo roku 1833
složiw, do Prahy se odebral. Roku 1837
stal se censorem knih eských. Roku 1842
powolán byw za professora slowanské lite-

ratury w Berlin, místa toho nepijal ; uinn
wšak téhož roku kustosem pi c. bibliotéce

w Praze a roku 1848 bihliolekáem tamže
;

len mnohých uených spoleností, majitel rádu

pruského pour le mérite, aud c. k. akademie

nauk we Widni elc.

1. Pocálkowc staroeské mluwnicc VI, 94. 773.
2. Tatranská musa s lyrau slowanskau VI. 285.

3. Písn swtské lidu slowanskho w Uhích VI.

299.

4. íiillerowa: Marie Štuartská (pel.) VI. 654.
5. asopis eského museum (Uedig.) VI. 747.
6. Swtozor (Hedigowal) VI. 753.
7. Slowanské starožitnosti VI. 980.
S. Slowanský národopis VI. 1071.
W asopisech: Casop. nuis. VI. 63. c. 169. a.

932. f. 993. e. 1036. c. 1076. b. 1084. c. 1140. f.

^ 1162. f. — Krok 179. b. 932. e. 1173. d.

Šafaík, Jan. — Doktor lékastwí, professor

fysiky w Blehrad srbském.

^ We Kwtech VI. 1067. q.

Sagawský; 1842.

^ AVe Kwtech VI 496. k.

Sanini, Josef; 1843.

^ W Píteli mládeže VI. 1260.

Šantl, Jan. — Práwní na panstwí Dymokur-
ském a Smidarském.

^ AVe Welc VI. 496. m.

Sailtlnwá, Zdenka; 1846.

^ We Wcele VI. 496. m.

Šaraun, Wácslaw Hoický; 1666.

^ Modlitby nábožné V. 1565.^

ŠarowOC, Jan Jakub z Šarowa ; 1645.
Gruntowní a prawdiwá spráwa s strany osoby

^ ^
mé V. 350.

Sasek, z Mezihoe. — Rytí eský 1465 —
1467.

y Lwa z Rožmitála putowání III. 193.

Sedhvý, Prokop; 1791— 1804.
1. (Rozliné dramatické hry peložil) VI. 608.

a — (,. a — g.

2. Maran a Onyra VI. 782. a.

3. eské amaznnky VI. 782. b.

4. Mnislaw a Swtiwina VI. 782. c.

0. Zazdná slena fz nm. od Spisa) VI. 782. d.

6. Krásná Olivie (pel.) VI. 782. e.

7. Krátké pojednání o užitku ustawin stojícího

etc. diwadla VI. 1230.

^ 8. A. Stekla krátká kázaní (pel.) VI. 1929.

Sediwý, Šebestian.— Narozen 28. Srpna 1802
w Jenikow ; kaplan \\ sw. ApoUináe w Praze

1827, 20. Srpna.

1. Kíž Ježíše Krista VI. 1963.

2. Dstojnost a sláwa nejpožehnanjší rodiky
^ boží Ví. 2419.

Z Sellenberka, Sigmund; 1564—1580.
^ Psaní jeho IV. 243.

Sciiibera, Aloys Wojtch. — Narozen 21.

Bezna 1807 we Wysokém Mýt, kdežto otec

jeho byl mšfanem a uzdáem. W 1 1 . roce wku
swého dán jest na hlawní školu do Mor. Te-
bowé, pak do latinských škol do Litomyšle;

slyšel tam i prwní rok filosofie , a odebral

se pak za piinau dalšího wzdlání na wy-
soké školy Pražské, kdežto r. 1830 studia

práwní a politická skonil. Téhož roku wešel

do praxí saudní u magistrálu Brnnského , a

odhyw zkaušky appellaní i zkaušku poli-

tickau, stal se r. 1833 auskultantem pi témž

magistráte, w kterémž poslawení trwal až do
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r. 1839; když wšak po uslanoweiií A. Boka
za mor. stawowského archiváe uprázdniia

jest na podzim t. r. stolice jazyka a litera-

tury eské na staw. akademii w Olomauci,

zsnechal dráhu práwnickau a pestaupil k

uilelstwí , staw se nástupcem Bockowým.
Zastáwaw 8 rok professuru w Olomauci, powo-
lán jest w íjnu r. 1847 do Brna, kamžte'hož

roku staw. akademie byla penesena, a wne-
šena na zárowe

,
jelikož byl archivá Boek

w Lednu téhož roku smrtí sešel, spráwa ar-

chivu stawowského. Po událostech Bezno-
wých r. 1848, když se byl sešel snm Mo-
rawský, wzat jest do porad snmowních o

záležitostech školních, uinn w Listopadu t.

r. spoluredaktorem Nowin Morawských , z

usnesení snmu wydáwaných , na to údem
školní rady zemské k opraw morawských a

slezských gymnasií , a po smrti Dom. Rýn-

ského 16. Pros. 1848 translatorem pi Mor.

SI. zemském praesidium. W Cerwenci 1849

došlo ho powolání, aby byl úastníkem ko-

missí , k sepsání slowanského práwního a

státowdního názwoslowí do Wídn swolané,

w íjnu pak t. r. jmenowán professorem ei
eské na wýsokých školách Wídeských a

kontrolním redaktorem práw wydáwaného

eského íšského zákonníka , kterýž obojí

úad nyní zastáwá.

1. Biihmische Rechtschreibung VL 57.

2. Wpád Mongolu do Morawy VL 982.

3. Pehled msta Prahy z Petína VL 1025. a.

4. Historie pán z Bozkowic VI. 1025. b. 1061.

5. Wysoké Meyto VL 1029.

6. Posel z 3Iorawy VI. 1436.

7. Rozumný rolník VI. 1437.

8. Sterna: Krátké ponauení o welaslwí (pel.)
VL 1519.

W asopisech: Cechoslaw VI. 8. d. 150. b. 600.

d. 993. g. 1140. h. — asop. mus. 150. a. 500. f.

993. e. 1037. 1067. i. 1076. b. 1588. a.— Kwety
1008. k. 1067. ([. 1507. f. — Wela 1067. n.

— Jindy a nyní 1076. e. 1140. k.

Sembera, Jan; 1814.

1. Slze wdnostiWácsIawowi Pešinovvi VI.413. a.

2. Plesání elc. k installací W. Pšiny na faru

^ Krucburskau VI. 410. b.

Seniera, J. J. 1840—1843.
^ We Welc VI. 913. d.

Semerowá, Antonie A. 1840—1843.
^ We Wele VL 496. m.

Seilk, Antonín. — Narozen 30. Listopadu

1796 w Plumlow na Moraw. Odbyw zkaušky

uitelské w Olomauci r. 1812, stal se dne

20. Záí r. 1820 uitelem w Námšti, kteréž

místo posud zaujímá.

^ Morawský wykladatcl VI. 763. 904.

Stessler, Ignác. — Narozen 1782, 21. Ledna.

Úedník pi magistráte Pražském.

1. Praktická esko-nmecká granimatika VI. 108.

2. Sleissnera Aesopowé básn (pel) VL 574.

3. Bohuslaw VI. 632. a.

4. Romeo a Julie podlé nm. Weise VL 632. b.

5. Podwod z lehkomyslnosti VL 632. c.

6. Martinek bradý (z nm.) VI. 632. d.

7. Low na diwoUau zw (z Kotzebue) VI. 632. e.

8. Hbitow (pel.) VL 2237.

W asopisech: Hlasatel VL 588. a. 599. a.

—

echoslaw 588. f.

Slfner, Emanuel. — Narozen 20. Záí 1763;

fará u sw. Ducha w Praze.

^ Živvot sw. Oltilie VL 2177.

Silhan, František; 1838.

^ We Wele VI. 1008. f.

Šiitlák, Matj. — Narozen 2. Ledna 1777 u

Bílého Beránka pod Bílau horau u Prahy

;

dkan w Slaném, na Smen, na Zbraslawi;

posléz w Praze w káznici spráwu duchowaí

wedl; umel 25. Kwtna 1830.
1. Píse k slawuosti prwotin knžských P. Frože

VL 429. a.

2. Uwítání etc. Marie Anny hrabnkv z Klam-Mar-
tinic VI. 429. b.

3. Uwílání cle. W. L. knížete Chlumanského
arcibiskupa Pražského VI. 429. c.

4. Zpw k ílawnosli snalku etc. Karla hrabte
z Klam-Martinic VL 429. d.

8iltick, Maximilian. — Narozen 1748 w Ney-

dow w Štýrsku w Hradeckém kraji
;

pia-

rista ; uitel eského jazyka w Terezínské

akademii w Nowém mst Wídenskéin. W r.

1781 z ádu wystaupil.

1. Píruka pro uitele eské literatury VL 128.

2. Krátký wýtah wšeobecné historie swta VL
934.

3. Krátký wýtah vvšeobecné historie pirozených
wcí. VI. 1456.

8imko, Pawel Adalbert. — ádu sw. Františka

1820—1824.
1. Rozmlauwáuí pastý w, keJ nejdstojnjší etc.

kníže Alexander z Rudného k swému dsto-
jeiistwí pistupowal VI. 433. a.

2. Werše etc. knížeti Alex. z Rudného VI. 433. b.

3. Smutný zpewohlas k chwále towaryšstwa Je-

žíšowélio, od Michala Denis (z lat. pel.) VL

, 433. c.

Simko, Jan Wiléni. — Ewangelický kazatel

w Trenín, pak professor praktické theo-

logie
,

pirozeného církewního práwa , též

slowenský kazatel w Prešpurku.

Nábožnost domowní vvc zpwíth VL 22ó4.

W asopjsech: Wídenské listy VL 496. e. 656.

1). _ Casop. nius. 49G. h.

Silldl, Jan Ondejw. — Stal se bakaláem

swob. umní 1395, mistrem 1399; byl tež

doktor lékastwí; wýtený hwzdá; rektor

nniversity 1410; byl kauowníkem Wyšehrad-

ským.
(Jména rcská neduh a bylin w konuncntaru' na

spis Macern) III. 266.

Sillílolár, Arnold Oldich. — Narozen 2. Bez.

1 800 ; í-ádu pra»monslrátského ; katecheta na

gymnasium Píseckém.

1, Hlasy duchowenstwa etc. (Píspwek) VL
3?0."

47
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2. Káznní na nowý swálck etc. VI. 2063.

NV iivop. |)ro kalol. diirli. VI. 275. d.

Š iiko>\ic. Jan. — 1783-1785.
>(iwiny c^l^o^|n^vanské VI. 1087.

Šli', Franlišk. — Narozen >v Budyni nad

Ohí dnel5. Hijnn r. 179tí. Odbyw dw školy

w lem/, mst, normální školu dílem na Ma-
léstran w Praze , dileni w Litomii-ích.

>v5taupil du gymnasium w posledním tomto

miste r. 1811. Dokonaw gymnasialni studia

r. 1816, odebral se na universitu do Prahy.

R. 18l9 jsa auskultantem na slaromst. c. k.

akad gymnas. zastáwal po tri msíce uitelské'

mislo ntmocnlio p. pnifessora Jandy, a odbyw
na to 19 Dubna lak zwaný wšeobecný konkurs

grammatikalni pro tenkráte now zrízenau

parvu s approbaci
,

podrobil se hned zase

w Listopadu konkursu pro tídy humanitní,

kdež i známost eského jazyka austn i pí-

semné dokázati musel. Dekretem dworn. od

1. Dubna 1820 uslanowen byl co skutený
professor human. tíd do Jiína , kterýžto

auad i w Kwlnu nastaupil. Hned toho roku
jsa požádán od kommandanta wychowatelny
voják od pluku . 18. poal wyuowati
týhodn po dw hodiny wychowance starší

w eské ei ai do r. 1848, kdežto pro

>volké zamslknání swcho auradu na lycealce

toho wyuowání zanechali musel. Po wšechen
as snažil se žáky swé krom pedmt pede-
psaných wzdláwali též w zanedbaném wbec
jazyku mateském.
1. Hlasy wlastenc etc. r. 1832 (pisp wek)

VI. 41)9.

2. Wina, smulnohra od Miillnera fz nm. pel.)
VI. tí.=)5.

3. Obrazy Kawkaské (z rusk. pel.) VI. 830.
4. ^^ýbor ze spisowalclíí eckých (pel.) VI. 921.
5. .Marka Ai:relia Antonína Zápisky (zeck. pel.)

VI. !)29.
^ ^^ ^ ^

6. Krátký pírodopis VI. 1468.
7. Obé nowezákonná VI. 2391.
^V asopisech: asop. Mus. VI. 150. a. 496.

h. 932. f. — Krok 150. e. 932.(0.993.1.1173.
d. — Wela 496. ni. ."iSS. h. — Jindy a nvní
588. I. — Dennice 599. i. — echoslaw ^32.

^ c. — Rozmanitosti 1076. a.

Škoda, Jan (Píbramský). — Narodil se w
Píbrami, w kraji Beraunském, dne 1 5. Kw.
1810. Studia odbyl celá w Praze (gymna-
íialní na akademickém gymnasium); byl wy-
swcen dne 29. Bezna 1833; od 22. Dubna
1833 byl kaplanem w Zlonicích , w kraji

Rakownickém, od 21. Kwlna 1836 av Po-
ápích za Beraunem

, od 5. Listopadu 1837
w Pra,.e w Teyn ; od 6. íjna 1848 jest

katechclau w národní hlawní škole w Praze.
1 Ženská lest VI. R92.
2. Panna we swé dslojnosli VI. 1207.
3. Ježíš Kristus wzor dokonalosti VI. 1973,
4. Sláwa blahoslawené rodiky boží VI. 2071.

W asopisech: Kwty VI. 913. c. 1162. i.

—

y Pítel mládeže 1260.

Skoriie, Jan z Frymburka. — Úedník wrchní
(heitman) w Chýši 1S75.

^ Knižka písní a cliwal božských IV. 71.

ŠkOi-pik, František. — Narodil se we Zhoi-i,

wesnici ležící w podkraji Jihlawskcm na po-
hoí Ceskomorawském r. 1814. Studia gy-
mnasialní w Jihiaw , filosofická w Brn
odbyw , wstaupil do theol. semináe roku
1834. Po wyáwecení r. 1838 dostal se za

kaplana do Jaroméic. Roku 1840 pesazen
byl do Brna k sw. Magdalen za kaplana.

Hled smíiti w sob wdu s wrau , obíral

se studiemi filosof, a filologi-ckými, jichžto

wýstelek bylo „Mluwnictwí a Zjewení."

iSmidek w kritické úwaze porownáwal tento

spis s p. Tomikowau „dobau prwniho lo-
wenslwa". L. 1847 dostal se na lokalii w
Bohdalicich.

y W Hr(,nce VI. 1067. p.

Škraup, František Jan. —
1. Patero písní od Jos. Chmelenského VI. 512.
2. Zpwy pro jeden hlas VI. 526. a.

v 3. Unec (Redigowal). VL 521. 526. b.

SAnlíety, wiz SkuKcfi.
Šlik, Kašpar z Holie.

^ Dopisy III. 48Ó.

Slák, Mikuláš. —
List k snmu III. 501.

v
,

SiUldek, Karel. — Narodil e 17. Kwlna r.

1818 w Bystici nad Pernstýnem w Moraw.
Pro whodnjši wzdlání ducha swého poslán

r. 1829 do Morawské Tebowé, a r. 1830
do Poliky, kdež se uil i nmeckému jazyku

i pedmtm nižších tíd školních. R. 1831

odebral se ku gymnasialním studiím do Brna,

kdež i filosofická studia odbyl. R. 1839 ode-

bral se ku práwnickým studiím do Olomauce;

a wšak po roce zwolil staw knžský, a zTa

tau píinau odebral se r. 1840 opt do Brna,

kdež r. 1844 poswcen na knžstwí. Usla-

noweno jemu za místo ku psobeni duchow-
nímu msto Hustopee, kde až dosawáde na

winici Pán dlí.

W asopisech: Kwely VL 913. e. 1067. q.

1588. d.
v

Sillitf, Jan. — Narozen 10. Záí 1776 w
Unlerwaldberiihrungen ped Rýnem ; slyšel

filosofii we Wrzburku ; wstaupil w c. k.

rakauskau službu wojenskau, a w Chrudimi

nauil se esky; byl potom (1805— 1807)

uitelem w plukowní wychowateln na Ko-

šumberku u Luze, pak na hlawní škole Kut-

nohorské, konen prwním uitelem na hlawní

škole Klatowské.

1. Aupiná dobropíscmnost nmecká VI. 49.

2. (írammalika eská VI. 75.

3. Malá gramniatika nmecká VI. 109.
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4. Sokratícká elementární kniha k nmcckému
tení etc. VI. 131. a.

5. Elementární knížka k nmeckému tení YI.

131. b.

6. esko-nmecký pítel dlí VI. 131. c.

7. Wilibald z Airhšlatu VI. 808.

^ 8. Ladislaw a Eleonora VI. 809.

Sliaider, Karel Sudimír. — Narozen 14. Pro-

since 1766 w Králowé Hradci, Studowal w
Praze, 'w Lipsku, a nawštíwil i jiná wšeuci-

lišl nmecká, odkudž chuf k nmecke'mu
básnní pinesl; zastáwai professuru ceslheliky

a klassické literatury w Praze (1803—1806);
pak pesthowal se co justiciar do Roždalo-

wic. do Dymokur, a posléze do Smidar, kdež

umel 1835, 17. Kwtna.
Okus w básnní eském VI. 302.

W asopisech: Casop. mus. VI. 496. h.

Siieider, J. E. 1846.

. We Wele VI. 913. d.

Slieider, František; 1838.
We Wcie VI. 49G. m. 1220. c.

Sohaj, Wojtech. — Narodil se w Pacow 19.

Dubna 1793. Od dewále'ho roku wku swého

chodil do škol piarist Budjowických, potom

Pražských. W Praze studowal též filosofii,

bohomluwectwí w Biidjowicích. Po skone-
ných (r. 1814) studiích pebýwal co jáhen

we swé otin
,

pak po došlém ase a po

prominutí jednoho roku byl w Linci dne 10.

Dubna na knžstwi poswcen. Co knz pišel

za zámeckého kaplana do Chusníka, pak po

sedmi letech do Pacowa. Zde po stráwených

tinácti letech w nápomocné duchowni spráw
pro churawost dal se na odpoinuti.

1. Smíšeniny VI. 134.

2. Prawidla žiwota a propowídky VI. 1314.

SohaJ, František. —
W asopisech: Wela VI. 49!>. ni. — Wnec

521. — asop. mus. 559. d. 913. f. 932. f.

Sole, Jan. — Narozen w Leštin w kraji Bole-

slawském na býwalém panstwí Kostském roku

1801 dne 25. Února. Studowal na gymna-

sium w Jiín, filosofii slyšel na wysokých

školách Pražských, do theologie byl pijat w
Litomicích. Jsa tu biskupem Vine. Eduard.

Mildem r. 1825 dne 23. Srpna na knžstwi

poswcen , obdržel kaplanstwí w Libiini u

wýteného wlastence Ant. Marka. Z Libun
se dostal po 8 letech a sice r. 1833 dne

19. Záí za duchowního spráwce na Hrubau

Skálu , a odsud r. 1836 dne 9. erwna
pišel za lokalistu na Wiske, kdežto uinn
jsa r. 1846 dne 3. Prosince osobním faráem

až po tu dobu powinnosli duchowního pastýe

zastáwá.

1. Van der Velde : Bilwa s Tatary (pel.) VI.

834.

2. Modlitby pro katolické kesany (dle Haubera)

VI. 2294.

Salin, Jan Ledecký; 1843 -« 1846.

^ We Wele VI. 490. m.

Šoll*^, František. —
W Rozmanitostech VI. 600. a.

Solheis, (Šollhés) Gerson. — Viká církwe

ewang. reformowané Welenické na panstwí

Podbradském. 1840.

Kwítí sbírané na rowích naši< h miláku VI. 2100.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. 913. c. —
AVela 1%. m.

S'>l<ys, Ondej Florian. — Ewangelický ka-

zatel w Šwanin, rodilý z Mošowec ; stu-

dowal filosofii a theologii w Prešpurku.

1. Jáflro historie wieoliecnó VI. 976.

2. Jádro hi.<torie církewní nowého zákona VI. 1119.

3. Mladý gralulant VI. 1349.

4. Prwní [joáikowé kestansko-ewangelického
uení VI. 1860.

Spaohta, Dominik. — Narozen dne 4. Srpna

1803 w Jílowém, kdež farní školu nawšl-
wowal. Roku 1816 odebral se pro další

wycwicení swé do Prahy a odtud po nko-
likamsiném toliko pobytí, za as kteréhož

farní školu dílem u sw. Jindicha postanpné

nawštwowal, do Slaného, kdež od r. 1817

až do r. 1820 tetí tídu hlawní školy a

grammatikalní tídy u piarist odbyl. Wráliw

se do Prahy nazpt byl r. 182lai822 po-

sluchaem humanitních tíd na c. k. akade-

mickém gymnasium Staromstském. Studia

libomudrcká a bohowdecká odbýwal od r.

1823 až do r. 1828. Téhož roku poswcen

byw o welikonoci na knžstwi piišel w Lislop.

za kaplana do Wlowsi blíž Mlníka, odkudž w
Srpnu r. 1830 za ceremoniáe k tehdejšímu

swlícímu biskupowi w Praze Františkowi

Pišfkowi powolán byl. S týmž odebral se

na jae r. 1832 co biskupský tajemník do

Tarnowa w Halii; wida wšak, žeby tamjší

pomry ani s náhledy a snahami, ani s t-

lesnau i dušewní powahau jeho nesauhhsily,

dal wýhost stkwlým wyhlídkám , které se

mu zde pro budaucnost otwíraly, a nastaupil

radji, nawrátiw se r. 1834 do ech, opt

slaci kaplana a sice w Mínících. R. 1835

dostal faru w Kolci blíž Budce.

Pokus nauiti echa poátkm grammatiky ja-

zyka polského VI. 103

Spáta, Jakub. - Syn Jakuba Spály purkrabí

Náchodského 1615.
Píscii na smrt matky swé IV. 198.

Spáfa, Jan Blský. — Kantor Roztocký 1654.

Píse o powtií a krupobití I. 16.i4 11. Máje V. 92.

Spadlý, František. — Narozen 8. Bezna 1814

na samot eené Bor, panslwi Protiwinského

w Prachensku ; wychowanec hospodásko-

technického ústawu w Krumlow od r. 1832

až 1834; praktikant pi dchodenském úad
w Proliwín pl druhého roku (1835), po
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dwa msíce dinrnista pi auad w Pracha-

licicli (1836) , akcessista pi dircktorskéni

riadé w Teboni od r. 1837 až 1838, au-

edni písa w Libjiciili 1839 až 1841, w
Peciné 1842, w Jinoniiích 1843 až 1845,
koneiiié zástupce úadu Swarcenberské prú-

woinocnosti na Smicll0^^ 1840 až 1849.

W událostecli Oerwnowýdi r. 1848 welkých

zásluh sobe (lobyw o zacliowání pokoje a

bezpenosti na Suiicliow , zalceii nicme'n

naízením wojenskeho saudu na Ilradíanecb.

wšak >v málo dnecii za newinnélio propuštn.

R. 1850 w Únoru stal se sekretáem pod-
krajskélio úadu w Pardubicích, w Listopadu

pak te'hož roku týmž na Smííhow.
^ Slowník ho.spodiir.ško-techiiický VI. 167.

Spinka, \>ácslaw. — Narozen 13. Záí Í79G
>v Habru w Oáslawsku ; stndowal w Praze

bohoslowí : editel arcibiskupské tiskárny.

Umel 1842.
1. Wozka l*elia III. (z nm. pel.) VI. 637. o.

2. Wallera Skota: Puritáni Cp*"') VI. 887.
W asopi.se(h: Kozmnnitosti VI. 33. a. 600. a.

656. a. 1076. a. 1175. a.

SpoL .losf ^^^ — Praktikant u horního au-

adu \v Píbrami.

^ Praniáti 0(! (irillp.irrera (/. nm. picl.) VI. 0)7.

Sraní, Pawel; 1G13.

_ Kniha pot (pel.) IV. 746.

Srániko, Pawel. — Siowák ; narozen we
Welké Rewiici 1743; knz Klenowský; mrt-

wicí rann umel r. 1808.
1. eskoslowen.ská granimatika VI. 44.

2. Recko-sloweiiský .•ílowá VI. 156.

3. Ziwota i smrti požehnaná památka elc. man-
želce swé VI. 355. 2082.

4. Wypsání zkázy Jenisalemské VI. 938. b.

5. Pamtný .slaup etc. Josefowi II. VI. 1041.

^ 6. Bh iiwota elc. Marie Tciezie VI. 2074.

SránikoMQ, .loseTa Jar. 184C.
\Ve Kwtech VI. 496. k.

Staigl, M. 1811.

^ Knížeka o wyuowání školním VI. 1255.

Stark., František, krajský školní kommissa;
umel 1820.e pi padesátileté slawnosli pann Jos. Mich.

Žáka VI. 721.

Stastný, K. 1843.
We Welc VI. 913. d.

Stefnn, Wácslaw Teplický (Tbermanus). —
Arcidkan na Horách Kutnách, 1607—1620.
Po wydání majestátu zwolen za auda kon-

sisloe strany pod obojí (1609, 7. íjna).
1. De mcleoris, de lerrae motu elr. IV. 816.
2. Rozmlauwáni dwau osob o horách etc. IV.

13^S.

3. (NNýklady na rozliné proroky) IV. 1523. a— n.

4. Genealogia Chrisli IV. 1625.
5. (Kázaní rozliná) IV. 1686. a I.

Stefan, Kristián. — Narodil se w Jiín dne

6. Prosince 1820 ; studowal {gymnasium

tamže, filosofii od r. 1837 w Praze, jakož i

ti lln na fakult lkaské; r. 1842 obrátil

se wšak ke gymnasialní professue, a stal se

r. 1848 prozatímním ucitelení ceskho jazyka

u Piaristíi w Praze, r. 1849 týmže w Mladé

Boleslawi.

1. Rodina Barcelonská (od Schenka) VI. 715.
2. Powídky Fr. Soave (z \vlask.) VI. 900.

^ W a.sopisech: Kwly VI. 9i:i. c. 1588. d.

Sefek, Tobiáš z Kolodj. 1594.

, Snili a žiwot (z nm. pel.) IV. 1850.

Stoloar, Jan Želetawský z Želetawy. — Na-
rozen w Kutnéhoe r. 1530; písa mstský
w Kauimi

,
potom knz strany pod obojí,

fará avc Mnichow , w Bystici weliké , w
Kopidln. Umel po 1590.

1. O marnosti žen a panen IV. 691. a.

2. Rytíský slaw manželský IV. 691. b,

3. Zpráwa o lichw IV. 691. c.

4. Prwní a druhá stránka knížky o arodjnících
a hromobití IV. 831.

5. Kniha o slwoení swta IV. 835.

6. q dobrých a zlých andlích IV, 1311.
7. Knížka o prawé a falešné církwi IV. 1330.
8. Kniha nowá o pwodu knéžslwí etc. IV. 1340. a.

y. Odpowd na psaní a dwoje kázaní bratí Pe-
cinowských IV. 1340. h.

10. (I)\v apologie) IV. 1340. c.

11. Kázaní o zlocenstwí etc. IV. 1598. a.

12. Kázaní dwoje na 4 kapitolu Ozeáše IV. 1598. b.

i;{. Kázaní pohební nad tlem paní Johanny z

Waldsteina IV. 1674.

IJ. UrbanaRegiaiLékastwí duše(oprawil) IV.1799.

15. Kniha duchowní o vvelikých skutcích pána boha
wšeniohaucího IV. 1841.

16. .Modlitby IV. 1976.
v

Stcnibcra, Matj Dobromír. — Narozen dne

31. Pros. 1800 \v Kmetowsi, mezi Slaným

a Raudnicí. Prwní wychowání obdržel w
pauze eské domácí škole. Pozdji poslán do

Prahy do škol n Maltézí\ a u Piarist ; roku

1824 na Slánské gymnasium, kdež r. 1827
studia humanitní dokonil. Byw neodbytnau

IGmsícní studenau zimnicí z filosofických

studií wytržen, dal se po nawrácení swcho
zdrawí na studia ranhojicstwí, kteráž pro wv-
pomáhání w léení cholery leprwé w r. 1834
aupln dokonil. Tím samým rokem odebral

se z jara co provisor jedné rauhojiské žiw-

nosti do Wari Karlowých. Ješt koncem toho

r. 1834 dostal se na to do Rakowníka, kdežto

pi mst a spolu pi kriminále službu obdržel.

Místopis msta R;iko«níka VI. 1026.

, He Kwtech VI. 496. k.

Špán, Ondej. — eský bratr; starší jed-

noty; umel 21. erwence 1577 w Jaromi.
Kázaní na nedle t. swálky IV. 1589.

Slpán, Petr. — Rodilý z Týnce (Teinitzl)

w kraji Klatowském ; 1697.

Vox clamanlis in deserte elc. V. 902.

Štpán, Jn Wlastimil. — Narozen w Jinín

bližc Strakonic 7. erwna 1782. Odbyl stu-

dia humanitní >v Písku, studia filosofická w
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Praze j a bohoslowecká z ásli w Praze , z

ásti \v Budjowicích. Na knežstwí poswcen
15. Záí 1805, a pobyw as pl léta jako

preefekt w seminái Budjowicke'm, poslán jest

za kaplana do Hosína blíže Budéjowic. Roku
1809 na zimu dostal se do Drahonic za lo-

kalistu, roku 1817 nedaleko odtud, do er-
níska za faráe.

Obležení Rochellské (z fianc. pel.) VI. 815.

^ W Casop. mus. VI. 1081. c.

Štpánek, Angel. — Minorita; 1735.
Krásná Sunamitis, welikomocná w síle swé Ma-

^ ^ ria VI. 982,

Štpánek, Jan Nepomuk. — Narozen 19.

Kwtna 1783 w Chrudimi ; absolvowal theo-

logii ; stal se r. 1800 wojínem w pluku ar-

ciknížete Karla ; diwadelní sekretá, pak spolu-

editel stawowského diwadla
,

posléz kassír.

O eské diwadlo zaslaužilý. Z prowozowáni

eských kus odwedl pes 20.000 zl. dobro-

inným ústawm, a poctn zlatau civilní pro-

stední mcdalií. Umel 12. Února 1844.
1. Collin: AVálecné zpéwy (pelož.) VI. 283.

2. Hlasy wlastenc& ke dni 1. Bezna 1832 (pí-
spvvek) VI. 313.

3. Hlasy wlastenc etc. r. 1835. VI. 818.

4. e pi píležitosti prowozené inohry Jaro-

slaw a Blažena. VI. 421. a.

5. Citovvé pi weleslawném zasnaubení etc. Lud-
mily knžny z Lobkowic etc. VI. 421. b.

6. Stelec kauzelník (pelož.) VI. 507.

7. (Diwadelní hry, pwodní i peložené wšeli-
kého druhu) VI. 635. 637.

8. eská Wela (Redigowal) VI. 746.

9. Ziwot a smrt Jeho dstojnosti p. Aleše Paízka
etc. VI. 1057.

10. Pražské Nowiny (Redigowal) VI. 1093.

11. Ponauné a zálawné listy pro polní hospodáe
a emeslníky (zeštil) VI. 1503.

W asopisech: Wela VI. 913. d. 1008. f.

Štpiiíka, František Bohumír. — Narozen

13. íjna 1785 wOpatow; kameralní radda

w Brn; umel 26. Srpna 1832.
Hlas lyry eské VI. ^289.

W asopisech: Cechoslaw VI. 559. i. 570. a.

932. c. 1386. a. — Dobroslaw 558.^ e.— Wla-
stiniil 913. e. — Pautník 932. 1. Casop. mus.
^1067. i.

ze Šternberka, Aleš Holický. — Jeden z

pedních pán eských strany pod obojí;

pítel Ptáka a Jiího z Podbrad.
Dopisy jeho III. 495.

ze Šternberka, Ignacius; 1664.
"Wýjezd z Bechyn do cizích zemí V. 479

Šttina, Mikuláš; 1510.
Knížka o artikulích wíry III. 764.

Šttina, Augustin Josef. — Professor boho-

slowí na dstawu kláštera Brewnowského a

duchowní pastý w Metlianech.

W Píteli mládeže VI. 1036 1,

Šttka, (Litnnský). — Doktor le'kastwí.

„ AVe Kwtech VI. 1272. c.

Šteyer, Maléj Wácslaw, — Narozen w Praze

1G30. Jesuita: professor 25 let, spolu ka-

zatel 5 let, missionár; mnoho kacíských knih

za jiné zmnil; umel 1692.

1. AVýborn dobrý spúsob, jak se má dobe po

esku psáti etc. V. 14.

2. Kancionál eský V. 99.

3. (Biblí Swalowácslawská) V. 652. c.

4. Instructio acalholici V. 743.

5. Postilla katolická V. 838.

6. Píepodiwná matka Swatohorská Maria V. 1172.

7. Zrcadlo swaté V. 1290.

8. Ludwíka de ponte Rozjímání (pel.) V.

1421. a.

9. Wný pekelný žalá V. 1421. b.

10. Jana Malobitského dum wnosti (z lat. pel.)

_ ^
V. 1421. c.

Štítný, Tomáš. — Pocházel ze staroeského

rodu rytí Štítných ze Štítného, byw ddi-
cem statku nehojných we Štítném, Zásmucícb

a Chotmicích. Narozen asi r, 1330; wedl

žiwot saukromý na twrzi swé. Muž na swj
wk oswícený a uený. Byl staec sedmde-

sátiletý ku konci 14. století.

1. Sw. Augustina: Zrcadlo hiešných (pel.) II.

122.

2. Téhož: Soliloquia II. 123.

3. ei na nedle a swátky II. 131.

4. Rozmlauwání mezi otcem a dtmi II. 158. a.

5. Knihy uení kesanského II. 158. b.

6. O sedmi wstupních II. 158. c.

^ 7. Knížky Hugowy o piprawení srdce II. 158. d.

Storeh, Karel Boleslaw, — Narozen 15. Lislop.

1812 w Klatowech (Klatowský); odbyl swá

studia w Klatowech, Budjowicích a w Praze;

nyní olTiciál pi státní autárn w Praze.

1. Hlasy wlastenc etc. r. 1832 (p ísp.) VI. 313.

2. Hlasy wlastenc etc. r. 1835 VI. 318.

3. eské besedy (Píspwek) VI. 340.

4. eská Wela (Redigowal) VI. 746.

5. Dárek hodným díwinkám VI. 1381. a.

6. Dárek hodným chlapekim VI. 1381. b.

W asopisech: Kwtv VI. 496. k. 588. i.

597. k. 1173. f. — Wiastimd 496. 1. 1008. p.

— Cechoslaw 599. g. — Wela 1036. e. —
ech 1067. 1.

Štrobaeh, Antonín. — Narozen 3. erwence

1814 w Praze; doktor w práwích ; auskul-

tant u zemského saudu ; r. 1848 zwolen za

purkmistra Pražského
,

potom za poslance

hlawniho msta Prahy do snmu íšského >ve

Wídni a Kromíži. Wícekrát zwolen za ped-

nostu snmu , we kterémž dstojenstwi sp-
sobiw sob záští strany revoluní jak we
snmu tak w obywatelstwu Wídenském byl

w osobním nebezpeenstwí pi powstání dne

6. íjna. Roku 1849 jmenowán appellaníni

raddau, roku 1850 raddau pi zemském saudu

w králowstwí eském.
W asopisech: asop. mus. VI. 1222. a. 15S8.

a. 1686. a. — Wela 1473. k. 1588. f. 1686. d.

Stulc, Wácslaw Swatopluk. — Narozen 20.

Prosince 1814 w Kladn; absolvowal theo-

logii r. 1835; byl kaplanem w Kwilicích;
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pozdji domácím kuzem w lislawu pro slepé,

pak w blázinci w Praze, od r. 1848 iiMlelem

náboženství na gymnasium Staromstském w
Praze.

1. HInsy (Iiuliowcnslwa etc. (pisp) VI. 320.

2. Hlasow duoliowcnstwa ctc. r. 1838 (pisp.) VI.

326.

3. roinncnky na ce.Márh žiwota VI. 348.

4. Konrád Wallenrod (pel. i. poI.<k.) VI. 554.

5. Padesáte bajek etc. VI. 586. 1373.

6. Dobrá rada \v poteb VI. 1217.
7. Blahowst (Redigowal) VI. 1739.

8. Ziwot s\v. Vincencia VI. 2197.
W asopisech: Kwty VI. 490. k. 559.

ff.
588.

i. 1067. q. 1220. d. — Pítel mládeže 726.—
^ ^

^Vela 496. m. 570. c. — >Vlaslimil 1067. x.

Sifr, Ludewít. — Narozen w Zájowském
Uhrowci w Trenanské stolici; ekanec bo-

hoslowí
;

poal zaslupowati Palkowie w
professure í-eskoslowanské w Prešpurce; ale

Madai tomu pekazili.

1. Nauka ei slowenskej. VI. 99.

2. Slowenské národnje ovini a Orol Talranski
Ví. 1094.

W asopisech: Casop. mus. VI. 496. h. —
1008. d. — Kwty 496. k. 913. c. 1084. f.

—

Hronka 932. i. — Plody 932. m. — Wlastimil

^ ^
1008. p.

StÚP, Karel Drahotín. — Bratr pedešlého
;

dokonal studia na universit Berlínské.

Ozwna Tairv VI. 347.
v

Sturni. Jindich. — Bratr eský; sprawowal
tiskárnu bratrskau w Boleslawi nkolik let^

a umel r. 1536 co knz we Slezsku.
1. Konfessí eská IV. 1218. a.

2. Odpowd a zpráwa jednoty etc. na tetí spis od
^ starších Lileckých n. Habiowanskj ch IV. 1218.b.

Šturiu, Wácslaw. — Narozen w Týn Hor-
šow 1533; jeden z 12 jinoch od Ferdi-

nanda I, do íma poslaných , aby napolom
co Jesuité kacirstwí odporowali. Nawrátiw
se r. 1565, uil theologii po nkolik let,

také eckému a latinskému jazyku. Dowedl
toho , ze páni z Rosenberka w Krumlow a

JindMcbow Hradci kolleje Jesuitské založili;

byl rektorem kolleje Pražské , Olomucké a

Krumlowské; dwakrát do íma poslán k wo-
lení generála, kdež we 4. a 5. sezení zá-

klady k oné napotom kolossalní welikosti

ádu klásti pomáhal. Umel w Olomauci r. 1601.
1. Srownání wíry a uení bratí IV. 1307.
2. Krátké ozvvárií proti kratikému ohlášení jed-

noty Walden.'iké IV. 1310.
3. Krátký spis o jednot bratí Waldenských IV.

1316.
^

4. Rozsauzení a bedliwé uwážení welikého kan-
cionálu brati Waldenských IV. 1322. a.

5. Odp^wd slušná a díiwodná na welmi hanli-
wau a rauhawau obranu kancionálu bratrského
IV. 1322. c.

^"
^^^-P^^

*^^' ®'*^-
Í^P'"'''' jednot bratrské) IV.

1323. a.

7. Apologie proti odpowdi Sylvia Uberina IV.
Í3?3. c.

8(Ui'ni, Adam. — Bakalá 1509, písa w
Litomy.šli ; eský bratr.

Krátcí wýUladowé na ewanpelia IV. 1489.

,
(Od nho 22 písní w kancionaic bratrském) III. 48.

Stunii, Jan z Greifenberka. — Mštnín No-
vého msta Pražského 1567.
Kestanské a pobožné rozjímání na ewan^fclium

sw. Jana IV. 1500.

Štwátt, Maximilian; 1787.
1. (^koliko diwadelních ber) VI. 612. a—e.

^ 2. Modlitební kniha cis. Josefa II. VI. 2291.

Štyrsa, Jiík. — eský bratr 1544.

,
(Spis jeho) IV. 1246.

Stj^war, František; 1661.
ebik rajský Píd. 156.

Šubar, Walentin, Landškronský ; 1613.
Summy krátké na epištoly a ewangelía IV. 1208

Suberlh, Jan; 1802.

J. J. Brunhauzera: Wyuowání s strany welikého
užitku stromu oechowých (znm. pel.) VI.

1535.

Sud, ze Semanína Mikuláš; 1520— 1557.
1. Pedniluwa na pranostiku Ondeje Kubse IV. 747.

2. Formy obecné listíi IV. 1135.

Suhajda, Ludwík. — Narozen 1805 we Šfáw-

nici ; studewal w Prešpurce a w Jen ; ka-

zatel macTar.íký w Czegled.

We Ilronce VI. 1067. p.

SiildowsUv, Josef. C; 1836-1838.
We Wele VI. 496. m.

Hlek, Matj. — Narozen we Weliké wsi

Orawské stolice 1748; knz Tisowský; žil

ješt r. 1805.

1. Latinská grammatika VI. 105.

2. (15 písní w ewangclickém funebralu) VI. 174.

3. Recept boží proti krátkosti žiwota VI. 209.

4. Nábožná rozjímání o utrpení VI. 2255.

5. Kniha modlitební VI. 2355.

Sulek, Jan. — Byl uitelem w Turanské sto-

lici w Mošowc'ch, rodišti KoUárowu, kde i

tohoto slawného pwce wyuowal. Potom od

r. 1806 byl w Pržn na Moraw knzem. W
Sobotišti zanášel se i wodolékastwím a sice

s welmi šfastným prospchem. Ml 16 dítek,

z nichž dwa jsau doktoi lékastwí, jeden

uitel w Trnaw, jeden redaktor w Záhebe,

jednoho roku 1848 Maai obsili (Wilíma),

jeden w Komárn umel (Ludwík, kaplan Hur-

banw).
1. Rozmlauwání o ohni (z nm.) VI, 1235.
'2. Kunšt žiwé ploty dlati VI. 1501.

3. Wodoléka VI. 1605.

4. Katechismus VL 1819. 1859.

Suiiiawský, wiz Franta.
z Sw abcnowa, Julius Urban Wilém. — Na-

rozen 16. Ledna 1808 w Brn; studowal

gymnasium a filosofii w Brn , práwa we
Wídni a Olomauci; byl archiváem knížete

arcibiskupa Olomauckébo w Kromíži. W nm
pknau nadji wlasti zmaila záhy smrt dne

20. Bezna 1834.

W echoslawu VI. 993. g. 1076. c.
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Šwaiica, Karel Pawel. — Fará Wodolský
1629.
Pokojné rozmlauwání pro nawrícení wíry tch,

y jenž od prawé wíry odstaupili IV. 700.

Šwailda, Pawcl ze Seniic. — Narozen w
Praze w Listopadu roku 1825. Dokonciw
w roce 1843 filosofická studia, stal se bolio-

slowcem w Pražském seminái, kde svšakjiž

po dwau letech na páni rodi swých wy-
staupil, k c. k. státní autárn co praktikant

zakroil a 1848 auedníkem se stal. W r.

1848 ustanowen za uitele eské ei a lite-

ratury pi israelitské hlawní škole, zarazil

politický asopis pod názwem „Pozor", je-

hožto redakcí wšak w brzku, auedním swým
postawením nucen, složiti musel. Úastným
stal se wšak co spolupracowník rozliných

jiných politických asopis, jak eských tak

i nmeckých.

^ We Kwtech VI. 496. k.

Swehla, Pawel, z íma -bán w Gemerské

stolici.

W Plodech VI. 599. p.
v v

Sweilier, Jií. — Narozen 5. Cerwna 1806

w Postekow nebo Bezdkow (? Possigkau);

stal se knzem 25. erwence 1833; zámecký

kaplan w Chlume w Budjowsku,
Hlas eských poslucha bohoslowí etc. VI. 459.

W asopisech: Oechoslaw VI. 496. i.
—

AYela 496. m.
v
Swenda, František de Paula. — Narozen w

Králowé Hradci 1741; Jesuita, lokalista

;

kazatel w Kutnéhoe ; umel 15. Února 1822.
1. Obrazy msta Králowé Hradce nad Labem VI.

1011.

2. (Mnoho set káza.ií) VI. 1946.

Swihlik, Antonín Alexius. — Narozen 6.

Února 1794 w Kralowicích ; knzem uinn
10. Srpna 1825; kaplan w Janowicích, ad-

ministrátor w Tuchlowicích.

1. Jan Bohomysl VI. 830. a.

2. Edmund a Blinka VI. 830. b.

3. Albína VI. 830. c.

4. Slavvibor VI. 830. d.

5. Marcel VI. 830. e.

6. Nalezenec VI. 830. f.

7. Helena z Jílowí VI. 830. g.

8. Prawidla hry dowolené wbec nazwané Šest

a dwadcet VI. 1078.

9. Kížowá cesta VI 2420.

Tabák. — Morawan; knz; 1782.
Duchowní zaopatení na cestu do wnosti (pel.)

VL 2103.

Tablic, Bohuslaw. — Narozen 6, Záí 1769

w eském Bezow (Esch-Brezd) \ studowal

w Dopšin, Prešpurce, Jen ; kazatel ewan-

geliký w ikynicích, pak we Skalici, posléz

w Kostelních )Iorawcích. Umel 23. Ledna

1832. Pracowal piln w oboru slowanské

literatury.

1. Slabiká pro školy welebného Bánského okolí

VI. 15.

2. SlowenSlí weršowci VI. 282. a.

3. Poezie VI. 282. b.

4. Anglické musy w eskoslowenském odwu VI.

282. c.

5. Boileaux: Uméní básnické (z franc. peL)
VI. 282. d.

6. Zpéw Pieridských mus Skalickým Zuzanám
VI. 398. a.

7. Dwa zpéwy Dan. Krudymu VI. 398. b.

8. Lidomil weršenii wyobrazený VI. 398. c.

9. Radostné jubilaeuni etc, Pawla Šrámka VI.

.398. d.

10. Špaldinka: Urení lowéka (pel.) VI. 1190.
11. Lidomil pouující VI. 1600.
12. Kratiká dietetika VI. 1691.
13. Prosba w now narozeného nemluwátka etc.

VI. 1614.

14. Kratiká summa práw uherských od Alex.

Kowy (pel.) VI. 1677.

15. Artikulowé na snmu Prešpurském 1. 1802
(z lat. pel.) VL 1688.

16. Nauení o sw. weei pán VI. 1811.

17. Sbírka swatých eí VI. 1938.

18. Nejmaudejší a nás k štstí wedaucí cesty

boží VI. 2019.

19. Památka dobe zaslaužilých lidí (pí pohbu
Adnma Škultetyho) VI. 2078.

20. Hermesa: Kniha zpowdní VL 2228. a.

21. Cesty boží VL 2228. b.

W asopisech: Casop. mus. VI. 8. f. — Krok
1162. g.

Táborský, Jan. — Bratr eský; umel 1495.
i. Wyznání wíry neb konfessí Táborská III. 708.

2. AVýklad na prwní kapitolu druhé kanoniky sw.

Petra UI. 819.

Táborský, Jan, jinak Taborita. — Slowák;

knz Waiuský w Uhích; umel 1596,
1. >yerše w as moru r. 1542 IV. 55.

2. (Ctyry písn puwodní w Kleichow kancio-

nálu V. 112. a šest w Kancionálu bratrském

III. 48.^

Táborský, Jan z Ahornberkaj 1570.
AVerše sapphické IV. 166.

Táborský, Adam; 1588.
Oltání knihy IV. 1963.

Táborský, Jan Zlatoústý. — Narozen av So-

kolowicích w Moraw r. 1696; ádu prae-

monstrátského: fará w Khynicích; umel 1748.
1 Poruní postiila V. 848.

2 Tria tabernacula V. 877. a.

3. Mons Thabor e>angelicae veritatis V. 877. b.

Táborský, Jonáš. — Kaplan w církwi ewan-

gelické Wrbické Swatomikulášské.

Bajky. VI.^ 583.

Táborský, Josef. — Rádu paustewník bo

sák sw. Augustina; 1778— 1788.
1. Krátké wypsání zem eské VI. 1141.

2. Hospodáská runí knížka VI. 1490.

Tacituriius, Jií Ilájský; 1616.
1. Aurea catenula etc. Zlatý etízek prawého

katolického etc. náboženstwí IV. 1444.

2. Ostatek rozjímání o pediwném wtclení Ema-
nuele IV. 1910.

Tandler, Josef. — Úedník pi administrací

baukaluích dchod 1794.
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1. Wdcc Táborilíiw VI. 616. a.

2. arodéjslwí VI. 616. b.

3. Ostrow lidoiraiilíiw VI. 616. r.

4. Libuše (dle Steinsl)erga) VI. 616. d.

5. R>biusk dwie VI. 616. e.

6. llámlcl (pel.) VI. 616. f.

7. (;ižl)a na díwky VI. 6i6. ff.

S. Po|i.<áni obvcejii pi korunowání král re.^kýcb

VI. i»43.

9. Dokonalý jednatel nneb zemský advokát VI.

1695.

Tanner, Malj. — 1C6G.

1. Historie o hoe Oliwetské na INIorawt- V. 1173.

2. Bir Krist na bezbožní' elc. (z lat. pel.) V.

1426.

Tanner, Jan. — Narozen w Plzni 1623.

Jesuita
;
professor a kazatel ; zpowdník arci-

biskupa Pražske'lio po 19 let; mnoho neka-

tolík obrátil , a knih kacíských wyhubil

;

umel >v Praze 1694.

1. Muž apoštolský aneb žiwot a ctnosti p. Alb-

rechta Chanowského V. 1291.

2. Fous Marianus V. 1534. a.

3. S\v. paut 7. Prahy do Boleslawi V. 1554. b.

Taniy, Samuel. — Pastor helvelský w Do-

žin 1836.
Kázáni toleranní VI. 2062.

Taupalík, M. 1846.
>Vc Utle VI. 496. m.

Teichl, Jan. — Kanowník. direktor bohoslowí

a rektor semináe w Hradci Králowé; 1821
\V Hyllosu VI. 932. d.

Teplý, Jan. — Narozen 29. Cerwna 1780 w
Podbradech; stal se knzem 25. Srp. 1804;

dkan, viká, estný konsistorialní radda, len

pomologické spolenosti.

Naueni o chowáni ctc. owocných strom VI.

Ift39.

Tesák, Jií Mošowský. — Fará u matky

boží na Lauži w Praze; posléz dkan w Kau-

imi 1604—1615; r. 1609 aud konsistoe

strany pod obojí.

1. Jlncmosinon ctc. msta Brodu eského sause-

dm na památku IV. 115. a.

2. Orn et labora. Tenorowé a anlifonylV. 115. b.

3. Knižka o pálelslwi IV. 704.

4. Tonitrua et tempcstates IV. 820.

5. Spis krestanský o slawném ctc. wzkíšení IV.

1434.

6. Spis kratiký o smrti tch, kteréž p. bh mimo
pomyšlení pojímá IV. 1437.

7. Požehnání knžské IV. 1440.

8. (Kázaní rozliná) IV. 1613 a-w. 1680. a— c.

9. Pautnik duchowní IV. 1892. a.

10. Homo focnum IV. 1892. b.

Tesárius, Adam Brodský. — Sludowal w
Kulnéiiore, od r. 1601 byl alumnem akade-

mie Karlowy; stal se bakaláem r. 1601;
byl .-práwccr,! školy Kauiimské až do swat.

Hawia 1603, potom .školním spráwccm u sw.

llawia w Praze (1603 — 1005).
Komedie z knihy Huili IV. 231.

Tšínský, Jan. — Knz: žil w 16. slolelí.

Alchymie IV. 8ir..

Teslák, Pawel. — Narozen wo Zwolen na

Slowensku r. 1759; knz; umel 1801.
1. Písn nábožné VI. 2 14.

2. (Zpwy píležitostné) VI. .384.

3. Kesfanské modlitby a písn pro pocestné VI.

2290.

Textorius, Wácslaw Dworský; 1611.
Jesliky IV. 132.

Thaiu, Karel Ignác. — Doktor filosofie; žiwot

swj eskému jazyku takoka obtowal, wy-
uowánim dílem vveejn s dowolením wlády

1804, dílem saukromí až do smrti se zanášeje.

Umel r. 1816.
1. Obrana jazyka eského VI. 1.

2. .Meliiode, in kurzcr Zeit iicht bohmisch aus-

zusprcchcn Ví. 42.

3. Kurzgefasste bóhm. Sprachlchre VI. 70. a.

4. Kunst in drei Monathcn biihmisch lesen, ver-
stchen, schreiben und sprechen zu lernen VI.

70. b.

5. Biihmische und dcuL^che Gespriiche VI. 130. a.

6. Lchrbuch fr Anianger in der bohmischen
Sprachc VI. 1.30. b.

7. Neues ausfiihrliches etc. Nalionallcvikon VI.

152. a.

8. Kleines deutsch-bohmisches 'NVorterbuch VI.

152. b.

n. Zeitungsanhang zuni Lexicon VI. 152. c.

10. Ncjnowjší auplný esko -nmecký slowník
yi. 152. d.

11. Versuch eines bohniisch-deulschcn juridischen

und peschiiítsmannischcn Levikons Vj. 152. e.

12. Neuester dcutsch-bohmischer Nomenclator VI.

152. f.

13. Ncucstes cle. Taschenwíirlerbuch VI. 152. g.

14. Píse na smrt císae Josefa II. VI. 371. a.

15. Podkowání za lauení Josefa VI. 371. b.

16. F. Schilicra: Laupežníci (pel.) VI. 610. a.

17. Téhož: Makbet (pel.) VI. 610. b.

18. Cottera: Medca (pel.) VI. 610. c.

19. Popsání žiwota Josefa II. VI. 1043. a.

20. Truchlící pirozenost , když Rakaus ozdoba

etc. Alžbta dobroliwá zesnula VI. 1043. b.

21. Wšeolccné naíkání na služebné dweky etc,

(pel.) VI. 1234.

22. Stoletý kalendá VF. 1442.

23. .Mar. z Bomonta : Wyuowání w kesanské
wíc (z nm. pel.) VI. 1816.

24. Téhož: Kniha pro chudé emeslníky elc. (z

nm. pel.) VI. 2241.

25. Bh jest nejistší láska (z nm. od Eckardts-

hausena) VI. 2296.

Thain, Wácslaw. — Filosofie doktor ; o eské

diwadlo ujal se lísiln, posléz do ciziny šel

k diwadlu; 1785-1799.
1. Básn w ei wázané VI. 276.

2. (Diwadelní hry rozliné peložil) VI. 607.

a— ccr. a— d.

3. Seilera: Nábožcnslwí nedosplých (pel.) VI.

1750.

Z Thunu, Josef. — Hrab; 1795.

Be k poddaným svvým VI. 1183.

Tiehan, Jakub. — Rádu pra;monstrálského

;

1738.
Blahosl. p. Maria Ktinská V. 1224.

Tichá, Ludmila; 1838.
\\r Kwtech VI. 496. k. 559. g.
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Tichý, Josef. — Narozen w Diwišow 30.

Listop. 1801, knzem uinn 15. Srp. 1829,

kaplan w Poíí, w Benešow.
AV asopisech: Kwly VI. 496. k. — Wela

496. m. 599. h.

Tichowský; 1845.
W asop. pro katol. duch. VI. 275. d,

Tileman, František.

Krátký wýkiad etc. žalm kajících Píd. 157.

Z Tišliowa, Šimon. — Stal se bakaláem

swob. umní r. 1395, pozdji mistrem; byl

professorem na universit ; dkanem fakulty

artistské r. 1409; z pátel Husowých.
Psaní k Píseckým III. 612.

Tkadleek, Ludwík, — (Zpráwa o žiwot
jeho wiz lí. 71.)

Rozmlauwání mezí žalobníkem a neštstím pro

ztrátu milenky II. 71.

Tluchaowá, Kat. Boh. 1846.
We Kwtech VI. 496. k.

Tobiášek, Josef. — Narodil se roku 1792
w Slepoticích we Chrudímsku. Studowal na

gymnasium a filosofii w Litomyšli, od r. 1 809

theologii w Hradci. Sotwa 21 let stár odbyl

bohoslowecké školy, nemaje ale kanonická k

swcení ustanowená le'ta , ml dle wiile bi-

skupa zatím u swých rodicii pokati ; aAvšak

on , tauže po wtším wzdlání , odešel do

Wídn; našel tam brzo wlídné pijmutí a

zaopatení, nejprw jako wychowatel u rylíre

z Unkrechtsberka, a konal pitom studia

práwnická. Po nedlauhém ase dostal se za

wychowatele dwau mladých hrabat Adolfa a

Gustawa z Podstalských. S nimi bydlel dílem

Ave Wídní, dílem w Teli až do 1827, w
kterémž roce s roním dchodem 800 zl.

wystaupil na odpoinntí. W roce 1830

MStaupil do slawu manželského , byw žiw

njaký as beze wšeho auadu. Potom hlásil

se na hlawní škole w Teli o uprázdnnau

uitelskau stolici, a stal se nejprw uitelem

3. tídy, potom r. 1839 školním direktorem.

Umel dne 17. Srpna 1846.
Pomocní kniha k nmecké mluwnici VI. 139.

We Wele VI. 496. ni.

Tomáš. — Fará w Blanském; 1554.
Poklad duše IV. 1833. Píd. lOl,

Tomášek, Pawel. — Narodil se roku 1802

w Jelšawské Teplící , we stolici Gemcrské,

kdežto otec jeho byl ewang. kazatelem. On

zastáwaw pedtím auad tentýž kazatelský w
Cechách (w Trnawce Chrudimského kraje)

mnoho jemu w pacholetstwí o Cechách wy-

prawowal, a tak lásku w nm k literatue-

eské powzbudil. Odbyw gymnasium w Ge-

mei a Rožnaw a pak se do Kežmarku na

lyceum dostaw, odebral se r. 1821 do Wídn,
a tu na ústaw protestantsko - theologickém

ti léta slráwil , spolu také i na universit

tamjší nkterými studiemi filologickými se

zanášel. Pobyw co pstaun w nkolika pan-

ských domích, cestowal r. 1829 pes echy
do Nmecka, ohledal tu wíce uených lístaw

a w Hale na universit pes celý rok se w
theologických , filosofických a filologických

naukách cwiíl. Nawrátíw se do wlasti, byl

r. 1829 do Polního Birína w Békešské sto-

lici na tamjší gymnasium za rektora powo-
lán a odtud po tyech létech na Lewocké
lyceum co uitel wýmluwnosti a djepisu

peložen, kdežto až posud úaduje.
Obchodníci VI, 908.

Tomáši, Mikuláš. — Slowák; 1691.
Pravvá katolická runí knížka V. 744.

Tomek, Wácslaw Wladiwoj. — Narozen w
Hradci Králowé r. 1818, 31. Kwtna. Stu-

dowal gymnasium tamže (1827— 1833), filo-

sofii (1833 — 1835) a práwa (1835— 1839)
w Praze. Dw léta stráwiw we práwnické

praxí w kancelái zemského advokáta, doktora

Josefa Frye (1839— 1840), a pi kriminálu

Pražském (1840—1841), pistaupil r. 1841
jakožto akcessista ku Pražskému magistrátu.

S koncem wšak roku 1842 dostaw pozwání

od university Pražské k sepsání djepisu

tohoto lístawu za píinau nastáwající s rokem
1848 ptístyleté památky jejího založení od

císae Karla IV., zanechal k tomu cíli práw-

nickau dráhu, a oddal se z cela badáni wla-

slenského djepisu. S koncem roku 1845
stal se sekretáem sboru musejního pro e
a literaturu eskau, roku pak 1847 pomoc-
níkem zemského historiografa Františka Pa-

lackého následkem wykázané k tomu podpory

od slaw zemských. Od k. eské spolenosti

nauk jmenowán r. 1845 mimoádným, r. 1848
i'ádným audem jejím. Pi snmu íšském t. r.

byl poslancem okresu Opoenského. R. 1850,

17. Listop. ustanowen za professora rakausk,

djepisu na univ. Pražské.

1. Krátký wšeobecný djepis VI. 984. a.

2. Dje zem eské VI. 984. b.

'^. Dje niocnáístwí rakauského VI. 984. r.

1. Doje Pražské \v krátkém nástinu VI. 1027. b.

W asopisech: ("asopis nius. VI. 932. f. 993.

e. 1027. 1036. c. 1067. i. 1125. b. 1140, f.—
Kwly 993. ni. 1036. i. 1067. q. 1455. b. —
Wela 1036. c.

Tomek, Mikuláš. — Narozen 6. Pros. 1791
w Nekoi. Doktor theologie ; kanowník, od

r. pak 1848 dkan kapituly Pražské; wy-
slaužilý dkan fakulty theologické a rektor

university.

1. asopis pro katolické duchowenstwo (Redi-
gowal) VI. 1738,

2, Krátké wyswctlení katechismu VI. 1846.

Tomíek, Josef Slawomír. — Narozen 1806
48
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w Branné; síudowal gymnasium w Jiín,

filosofii w Praze.

1. Básn VI. 330.

2. eské besedy Cprísp »^" wek) VI. 310.

3. echoslaw (Redigowal spolu s Frantan)

VI. 749.

4. Slowanka (wvd. spolu s Frantau) VI. 849.

5. Obrazy swla VI. 1073. a.

6. Doba prwniho rlowoenstwa VI. 1073. b.

W asopi^se cli : Casop. miis. VI. 406. h. 1173.

a. _ Celho^la^v 4iH). i. 5J9. e. 563. f. 599.

^. 993. g. lOOS. e. 1067. in. — Kwly 496. k.

17. 913. c. 1076. {T. — Wela 496. m. 559.

h. 913. d. 1008. 1076. d. 1084. d. 1173. b.

—

AVnec 521. — >Vlastiniil 993. r. 1008. p. —
Rozlinosti Pražské 1076. i.

Toniíek, Karel. — Doklorpráw w Praze; od

r. 1850 kommissarem pi wywazujíci kommissí.

^Ve Kwétech VI. 150. f.

Tonisa, František Jan. — Narozen 3. íjna

1753 w Mokré' bliž Tiirnowa ; úedník pi

skladu normálních knili w Praze; umel 1814.

1. Iwedení k eské dobropíseninosti VI. 38. a.

2. l'iber die echische Rechtscbreibiing VI. 38. b.

3. (!r<issere czechische Orlho<^rafie VI. 38. c.

4. Bohinische Spraohlehre VI. 69. a.

5. Uiber die Bedeulung, Abwandlung elc. der

czechisrhen Zeitworler VI. 69. b.

6. Uiber die Veriinderung der czechischen Sprache

VI. 69. c,

7. Eieiiienlarwerk der bohmisch-deutschcn und

laleinischen Sprache VI. 127.

8. Malý nmecký a eský slowník VI. 154. a.

9. Volislándiges Wórterbuch der bohiii. deatschen

und latein. Sprache VI. 154. b.

10. (Básn píležitostné porznu) VI. 383. a— m.

11. Jindicha Brauna nkteré bajky a powídaky
(pel.) VI. 571.

12. Uitel lidu (z nm. pel.) VI. 727.

13. Msíní spis k pouení a obweselení obecného

lidu VI. 729. 1477. a.

14. Kdo se prwé do koho dal, diini-li rakauský

i francauzský (z nm ) VI. 959.

15. C, k. \vl.íslenské nowiny (Redig.) VI. 1086.

16. Beckera: Pomoc vv potieb (pel.) VI. 1178.

17. Jisiá a dkladná zpráwa o institutu aneb za-

ložení pro chudé Ví. 1224.

18. Instrukcí pro wšecky školní dohlédae (pel.)
VI. 1252.

19. IVešfasln píhody VI. 1287. a.

20. J Adolfa: Knížka mrawná s 60 historiemi VI.

1287. b.

21. J. Webra: Dwadcatero powídaek (z nm.
pel.) VI. 1287. c.

22. (Krátké zlomky z pírodopisu) VI. 1459.

23. Funkowa: Naturgeschithte fiir Kinder VI. 1460.

24. Berncra: Spis o zim (pel.) VI. 1477. b.

25. Šubarta: Dobe mínné wolání na wšecky
sedhiky cle. (pel.) VI. 1527.

26. J. NV. Roíha: Laciný prostedek, jak i ze špat-

ný ch a suchopárnýih polí etc. VI. 1528.

27. V i rnera : Spusob, jakby se wyplemenil wše-
chen hmyz etc. (pel) VI. 1578.

2«. Kalechismus o zdrawi (pel.) VI. 1593.
29. O swátosli birmowání (z nm. pel.) VI. 1796.

30. Dwoje kázaní o užitku krestanského nábo-
7,enst\vi (|)el ) VI. 2003. a.

31. Snaidra: Kázaní na wcliký pálek (z Tim. pcl.)
VI. 2003. b. .

32. Kesán ped smrti, od Šnaidra fpel.) VI,
20$t:;c.

33. kéPv>- pamtní den smrti JežíŠowy, od Get-
licha (pel.) VI. 2003. d.

34. Seibta: Kniha katdická (pel.) VI. 2283.
35. Seibta: Wyuující'a modlící kniha (pe 1.) VI.

2288.

36. Búh jest nejistší láska, od Eckardtshausena
(pel.) VI. 2296.

37. Modlitby pro kesany katolické VI. 2307.

Tomsa, František Bohumil. — Narozen 2.

Cerwence 1793 w Kadeawci; studowal práwa
;

ingrossista u státního auetnictwí; po Waft-

ko>vi translator guberniainí.

1. Hlasy wlastencii ke dni 1. Bezna 1832 etc.

( p í s p w c k) VI. 3 1 3.

2. Hlasy wlastenru r. 1835. VI. 318.

3. Podobenstwí, od Krummachera (p el.) VI. 577.

4. Toni (pel.) VI. 653. a.

5. Hodina weerní, od Kotzebue (pel.) VI.

653. b.

6. Ponocný (dle Kornera) Ví. 653. c.

7. Hcdwika (dle Kornera) VI. 653. d.

8. Mikuláš hrab Zrinský (pel.) VI, 653. e.

9. echoslaw (Redigowal) VI. 739.

10. Pautník slowanský VI. 744.

11. .laré fialky VI. 822, a.

12. Alonsa a Almenon, Karangho a Lelonga (pel.)
VI. 822. b.

13. Romantické powídky VI. 822. c.

14. Klaurenowy powídky VI. 822, d.

15. AVvstchowanci do Brasilie (dle Ani. Sope) VI.

822. e.

16. Hulda, od Klaurena (pel.) VI. 822. f.

17. Weselá pástewnice (dle Grimmowých bacho-
rek) VI. 822. g.

18. tenáský poklad VI. 822. h.

19. Alpští lowci VI. 822. i.

20. Swatawa a Wojmil VI. 822. k.

21. Wiz ke dcero má a daufej VI. 822, I,

22. Robinson Lerchenfeldský VI. 822. m.

23. Popsání žiwota ukrutné wražednice Margarety

Gcše VI. 1059. ^

24. Dopisowalel pro Cechy a Slowany (spoluwedl)

VI. 1092.

25. ?íowý rok, dle Krummachra VI. 1317.

26. Jindich a Marie, odSchoppowé (z nm. pel.)

VI. 1352. 1372. y.

27. (Nientzowy powídky rozliné peložil.) VI.

1372. a— X.

28. Kratorhwilník pro dosplau mládež VI. 1372. 2.

29. Lukáše Vocha Spráwa k wyreysowání pti

adii slaup VI. 1403.

30. Wšeobecný domácí a hospodáský kalendá
VI. 1428.

31. Pražská kachaka VI. 1571.

32. Illawní doby z žiwota Jana Nepom. VI. 2181.

\V asopisech: Rozmanitosti VI. 275 a. —
Wela 496. m. 597. g. 913. <j. 1008. f. —
Rozlinosti Pražské 588. n. — echoslaw 600.

b. _ Wlastimil 913. e. — Kwty 1036. i.
—

Weerní wy raženi 1076. 1. — Hlasatel 1170.

a. 1607. a.

ToilHoris (Tonsorius), jinak Barwí, Jan.

— Slowák; narozen we Wrbowém 1747;

knz w Jistebném w Orawské stolici.

1. Sána consilia medica aneb zdrawá rada léka-

ská V. 589.

2. Olewení písma swatého V. 651.
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3. Memorabilia imperatorum etc. aneb pamtné
wci cis. Josefa II., Marie Terezie i Augusta
V. 1052.

Z Topolan, Matiáš. — Rytí; umel na

pocálku 17. století, a pochowán w Židlo-

wicích na Moraw.
Pamti niarkrabstwí morawského IV. 415.

Tos^an, Daniel, 1602—1616.
1. Pemyšlowání o smrti IV. 1869. a.

2. Prawé a pobožné Vatle niecum IV. 1869. b.

Ti'ajaii, Adam z Benešowa. — Stal se ba-

kaláem swob. umní r. 1609; iivr ješt r.

1632, wrátiw se rok pedtím (1631) pi
saském wpádu na as do Cech z wyhnan-

slwí.

1. Pauf Betlémská V. 166. a.

2. Senectutis incommoda V. 166. b.

3. Historie o wálkách V. 550.

Tranowský, Jií. — Slezák; narozen w
Tšín 1591 ; kazatel a direktor školy Me-
zeicke', polom u wyhnanstwí w Slezsku,

posle'ze w Uhích w msteku sw. Mikuláše

Liptowské stolice, kdež umel 1637. Byl

jeden z nejlepších weršowc swého wku

;

od P. Waleske'ho pro swé písn slowenským

Lutherem nazwán.

1. Cilhara sanctorum V. 86.

2. Kancionál (wydal spolen s Komenským) V.

96.

3. Phiala sanctorum V. 1534.

Tebický, František Kašpar; 1784.

O pádu dobytka, od Wolšteina (z nm. pel.)
VI. 1636.

Trebnický, Štpán. — Slezák; knz we wsi

Sw. Tomáše w Spiši od r. 1583, starší

hoejšího Hornadského bratrstwa.

\Vyznání ptimstské IV. 1426.

Treboiiský, Jan Krištof. — Kapucín; 1745.
Kniha nauení a píkladw (pel.) V. 796.

TboAVský, wiz Klácel.
Tibalius, Martin Holický. — Fará Smol-

nický 1600.
1. Jedenáctero kázaní pohební IV. 1611. a.

2. Kázaní o setrwání wolených božích IV. 1611. b.

Tribulecius, Sigmund Pražský. — Fará
Pelrowický 1597.
1. Kázaní o tajemstwí swatoswaté weee pán

IV. 1624.

2. Rozjímání o rán mee IV. 1858.

Z Trincle, Štpán Petr; 1697.
Hlas wolajícího na panšti V. 1448.

Ti-lika, Antonín ; 1826.
Uwedcní k brzkému nmeckému tení VI. 18.

Trnka, František Dobromysl. — Narozen r.

1804 w Humpolci; skriptor w knihown
university Olomucké.
1. Uibersicht der bóhniisehen Declinationcn und

Conjugationen VI. 84.

2. Sbírka eských dobro- a wlastnomluvvu VI.

135. a.

3. Kniha cwiná jazyka slowanského w Cechách,

Moraw a uh. Slowácku VI. 135. b.

4. Regeln der slaw. Sprache in Btihmen, 3Iahren

und Oberungarn Vl. 135. c.

5. Zweckmíissige Uibungsstiicke etc. VI. 135. d,

6. Deutsche unrpgcimás.sige Zeitworter etc. mit

Beifiiiíiing der hú\un. Bedeutungen VI. 135. e.

7. O eském jazyku spisovvném VI. 135. f.

8. Poekadla Slowákow VI. 143.

9. Wesna VI. 292.

10. Ružinky VI. 305.
11. Zpw ke cti etc. Zieglera VI. 410.

12. Spoleník wrný VI. 846. a.

13. Powida a wyklada VI. 846 b.

W asopisech : Kwty VI. 496. k. 588. i. —
Rozlinoiti Prnžské 1067. u.

Tnika, Jan. — Narozen 26. erwna 1797

w Králowe' Hradci ; kaplan w Opalowicích.

1. Papežské woleni (pel.) VI. 1122.

2. Osmero populárních školních kázaní VI. 1974.

Tiliobiaiiský, W. W. 1844—1845.
We Kvvtech VI. 496. k. 913. c.

Trocedorf, Walentin.

Rosarium. Píd. 159.

Trojan, Jan Bylanský; 1597.
1. Písnika pobožná IV. 80.

2. Žiwot m. Jana Husí IV. 622.

Troj.in, Nigellus z Oskoína. — Narozen w
ílemanowu Mstci; stal se bakaláem swob.

umní r. 1564, mistrem 1572; byl profes-

sorem w kolleji Karlow od r. 1577, d-
kanem fakulty filos. 1582, 1583, rektorem

1591, 1592, 1597; """'^l r. 1604, 9. Srpna.

1. Vita honesta. Žiwot poctiwý etc. IV. 699.

1859.

2. Ondeje Hyperia traktát etc. o obecném opa-

trowání chudých (z lat. pel.) IV. 729.

3. Kázaní sw. Ambrože o užitku smrti (pel.)
IV. 1776.

Trojan, Wácslaw. — Knz, 1618.
1. Wýklad ze zjewení sw. Jana IV. 1544.

2. Horliwé modlitby w as vváiek IV. 1991.

Trojan, Wácslaw Hemanoméstský; 1745.

Písnika etc. o weei páné V. 141.

Trojan, František Betislaw. — Narozen 20.

Kwtnal816w Praze; absolv. práwa r.l839.

1. Wina lásky VI. 856. a.

2. Mrlwý host (z nm. od Zchokke) VI. 856. b.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. 559. g. 913.

c. 10G7. q. — ^Wela 496. m. 559. h. — >V-
nec 521. — Casop. mus. 559. d.

Trulnowský, Jan. — Narozen w Litomyšli

1725; Jesuita: professor gram. rhelor. opa-

kujících humaniora, historik domowni ; doktor

we fil. a theol., pak 1771 pra*fekt na gy-

mnasium Malostranském.

1. Ludwíka Muraloria myšlení o wypuzení we-
ejného žebrání (pel.) VI. 1225.

2. Ant. Janša: Podstatné uení etc. o chowání
wel (z nm.) VI. 1509.

3. Píkladné k wzdlání duchownímu slaužící

wyprawowání nejpednjších biblických skutku

(z nm. pel.) VI. 1876.

4. Leopolda Fraydta 40 chwalo- a slawoe&í VI,

1919. a.

5. Téhož: Uení kesanská (pel.) VL 1919. b.

6. Krátká kázaní po mši VI. 1919. c.



644

Tsikor. Felr; 1810.

Kázaní otc. ]m potwrzcni el pokoje M. •.'027.

Tuek Hehii. — Generální kazatel iiidu ka-

zatelského a píewor kláštera Nimburského

;

J768.
Bcneiiiclio de rore coeli etr, Požcliiiání z rosy

nebeské V. 883.

Tuguriiius, Duchoslaw. — Notá Chrndim-

ský 1579.
Kniha |ianiétni msla Chrudinu- V. 470.

Tukaowa, Anno; 1839.

^Ve Wii!e VI. 49G. m.

Tma, Karel Jakub Ferdinand; 170G.

Kniha poiet hlawní interesní V. 506.

Túnia, J. 1835.
We Kwtech VI. 49G. k.

Tupý, Karel Eugen (Boleslaw Jablonský). — *)

Narodil jsem se 14. Ledna r. 1813 w
Kardašow Heí-ici , nisteeku w nkdejším

Táborském, nynjším Budjovickém kraji, kde

rodiowé moji ndýn a polní bospodástwí

mli. Jsem nejstarší z jejich šesti dtí. Otec

raij Karel ješt žije, matka jménem Kateina

zesnula po dlauhé a trapné nemoci , když

jsem koncil studia bobosiowní. W aullém

wku nawštwowal jsem školu liirni. Jižtelidáž

ml jsem zwláštní zalíbení w si)íráni a ítání

knih. Hudby byl jsem sice welikýni milow-

níkem a uil jsem se jí skoro na wšech ná-

strojích, na žádném jsem lo ale pro nestálost

daleko nepiwedl. Pwodcem mých studií byl

nezapomenutedlný pro mne p. Matj Paták,

rodem z Písku, tehdejší kaplan w Kardašow
Reici, který mne, poznaw mé schopnosti, w
dwanáclém roku mém po nmeku uiti zaal.

Presídliw se brzy na to jako fará do Sla-

díce (nedaleko Tábora) , kde jsem pozdji

nejwlší ást mých prázdnin tráwíwal , pi-

prawowal mne ke zkaušce , kterau jsem pak

odbýwal na hlavní škole w Pisku. Wštípiw

mi poátky ei latinské, odebral se se mnau

r. 1826 do Jindrichowa Hradce, aby m do

škol gymnasialnich zapsali dal. Od te' doby

ml jsem se podlé žádosti rodi pro staw

duchowní wzdláwati. Mezi pedmty škol-

ními ml jsem nejwtší náklonnost k filologii,

nejmenší k matematice. We twrté tíd
zaal jsem skládati werše z wlšího dílu w
Hmeckém jazyku. Suplent p. K. Hrubý (ni^ní

tuším w Americe) byl prwním , který nám
jakožto swým žákm w národním ohledu oi
otewrel , ítaje nám we škole píklady ze

slowesnosti Junpmannowy , a pjuje nám
knihy eské. Se zwláštní rozkoší etl jsem
Atalu a Gessnerowy Idylly od Hanky pe-

*) Klademe žiwotopig tento, od pana spisowalele
samého psaný, jak nám od nho laskaw za-
slán byl.

ložené, \v liichžlo blauzniwá mysl moje pí-
jemnau potrawu nacházela. Podobn lahodily

mn básn Malhissonowy. — Probuzená

láska k jazyku mateskému a národní litera-

tue spátelila mne s mým spolužákem Wác-
slawem Fílii)kcm, nyní spísowatelcm w Praze.

W tídách humanitních obeznámil nás prof.

p. K. Dubský se znlkami Kollárowými a opa-

til nám na žádost naši mluwnici Hankowu.

Ostatn byly nám ke lení pjowány samé

knihy nmecké. Mne zajímal nejwice Siller,

jehožto básn jsem sob schwaln zakaupil.

Na radu swého oswíceného professora ode-

brali sme se s Wácsl. Filípkem po skone-
ných studiích gymnasialnich r. 1832 na wy-
soké školy Pražské. Zde leprw národní w-
domí náležit se we mn probudilo , a ím
dále tím mocnji k národu a wlasti mne
pautalo. Seznámiw se tu predewším se spi-

sovatelem Tylem psáwal jsem pozdji písn
do jeho „Jindy a Nyní", pozdji „Kwl;"
poslauchal jsem pednášky Nejedlého o ei
a literatue eské , a zabýwal se piln ítá-

ním eských knih w cis. bibliotéce. — Z ped-
mtw na lakulf filosofické pednášených

nejwice mne tšili wdy písn filosofické,

mezi nimiž i djepis filosofie a krasowda
od professornw Exnera a Miillera pednášené.

Pánowé Trojan i Šlrobach byli mezi koUe-

gy. Z lásky k rodim , kteí ze mne du-

ciiowniho milí chtli, wstaupil jsem po ukon-

ení filosofie r. 1831 do ádu Prajmoustrát-

ského na Strahow w Praze , kde jsem n-
kolik známých ml. Krok tento uvolnil mne

od obtížného domácího uitelství , které mi

jak na gymnasium tak na filosofii mnoho

asu zabíralo , i poskytl mi píležitosti k

vzdlávání sebe sama. Známý hudební skla-

datel p. Martinovský byl mým spolunovicem.

Ale ješt ped ukonením noviciátu vystaupil

jsem z ádu, znechutiv sob život klášterní.

Nejwice k tomu pispl tehdejší novícniistr

Jan Bapt. Stoppani, onen muž swobodomyslný

a pro swau uenost obdiwowaný. Jsa opt
na swobod, napsal jsem dle národní pohádky

báchorku „Ti zlaté vlasy,'- která se tehdáž,

wytištna we ,,Kvtech'- pro své obrazy z

pírody vbec líbila. 1 oddal jsem se studii

práv a hrával mezi tím co ochotník pod

editelstvím Tyla v Kajetánském a pozdji

za Štpánka w stavovském divadle pi

hrách eských
,
pispívaje pi tom do aso-

pisu Kvty. Skoniv první rok studií práv-

nických, chtl jsem se, nemaje od nikud po-

moci, zcela jen literatue oddali; i redigoval

jsem s p. Jaroši. Pospíšilem od Tyla zane-

chané „Kwty," a vydal i. 1837 almanach
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,,\Vesna." Le neustáwající žalost mých ro-

di nad mým wystaupením ze stawu duchow-
ního, jakož i slabé wyhlídky tehdejšího e-
ske'ho literátstwí naklonily mne k tomu, bych

uposlechl nabídnutí mých Strahowských pátel

a náwrálil se do opuštného ádu. Wys.
dst. opat p. Jeroným Zeidler pijal mne s

ochotau, a 9. Dubna r. 1837 wstaupil jsem

opt do kláštera. Rok na to, totiž IG. Dubna

r. 1838 složil jsem eholní sliby, a odbyw
na universit studie theologické, byl jsem 1.

Srpna r. 1841 na knžstwí poswcen. —
Samota klášterní a wzpomínky na swt daly

piiwod mým „Písním milosti." Od té doby

pijal jsem jméno Boleslaw Jablonský. W tetím

roce theologie zaal jsem psáti „Maudrost

otcowskau." Toho asu ítal jsem welmi

mnoho, nejwíce spisy obsahu filosofického, a

psáwal nejradji w noci. Málokdy usnul jsem

ped plnocí. Ale uražená píroda pomstila

se nade mnau; nebo sotwa že jsem odbyl

poslední zkaušku , uwrhla mne tžká nemoc
na lžko , která pes twrt léta trwala a

dlauhé následky po sob zstawila. Zotawiw

se trochu pcslauchal jsem twrtý rok theo-

logie, a sebraw i rozmnožiw swé básn,

wydal jsem je r. 1840 pohromad. — Pl
druhého léta po swém wyswcení , na jae
r. 1843, pišel jsem za kaplana do Radonic

u Pátku nad Oharkau. Romantická krajina

tamjší, obcowání s oswícenými a wlaslimi-

lownými muži, jako s inspektorem Páteckým

p. Emerichem Petíkem a zwlášt s faráem
Peruckým p. Františkem Danešem, siln pi-
pautaly srdce mé k tmto místm. S ob-

zwláštní horliwostí wyuowal jsem tu sw-
enau mi školní mládež nejen w náboženstwí

ale i w jiných užitených pedmtech a za-

ložil jak pro ni tak pro lid dosti etnau
knihownu. Zde jsem wzdlal „knihu modli-

tební pro wzdlané panny i paní," a pi-
prawil sem k tisku druhé, zwlášt w „Mau-
drosti otcowské" znamenit rozmnožené Avy-

dání swých básní, které r. 1846 na swtlo
wyšlo. Ale nebylo mi sauzeno dlauho šastným
býti. Abatyše kláštera praemonstrátského na

Zwínci w Krakow žádala opata mého o

jednoho z jeho kn.í, aby jej wedle privi-

legie téhož kláštera pro swé proboštstwí a

faru praesentowati mohla. Wys. dst. p.

opat ustanowil k tomu cíli mne
,
jsa té na-

dje, že se brzy po polsku nauím. W erwnu
r, 1847 odebral jsem se s tžkým srdcem

ze swé wlasti. Konsisto Krakowská
,
jenž na

to naléhala , by eené beneficium swtský
knz a sice Polák obdržel, dlala mi weliké

pekážky. Le pomocí pana hrab. Morice

Deyma, tehdejšího gubernatora býwalého wol-

ného msta obdržel jsem konen po tyech

msících swého pobytu w Krakow jurisdikcí

pro spráwu duchowní na Zwínci jakož i

splnomocnní k zastáwání powinností aued-

níka stawu civilního podlé zde zawedeného

Kodexu Napoleonowa. Zde jsem pežil r.

1848 a 1849. Awšak akoliw žiji mezi

ryzími Slowany, kde wšecko austní i písemní

jednání w slowanském jazyku se dje, taužím

pedce newyslowitedln po swé eské wlasti,

která mne dle tla i ducha pro sebe wycho-

wala. —
1. Fíirstera: Nawedení k generálnímu basu (pel.)

VI. 183.

2. Staroeské i nowjší nábožné písn VL 270.

3. Hlasowé duchowenstwa (pisp wek) VI.

326.

4. :^ásn YL 333.

5. eské besedy (pisp wek) VI. 340.

6. Wcsna. (Redigowal) VI. 770.

7. Slowa wdnosti k swátkra narození jmenin

etc. VI. 1353.

8. Wítezstwí kíže VI. 1976.

9. Rfiže Sienská VI. 2446.

W asopisech: Kwty Ví. 275. c. 496. k.

55!). f. 564. e. 597. k.— Casop. pro kat. duch,

275. d. — Gasop. mus. 496. h. — Wlastimil

496. 1.

Turinský, František — Narozen 16. Listop.

1796 w Podbradech; justiciár w Mikulow,

pak wrchní a práwomocnik na ZJárském

panstwí w Moraw.
1. Angelina VI. 646. a.

2. Vireinie VI. 646. b.

3. Pražané r. 1846 Ví. 646. c.

W asopisech: asopis mus. VI. 496. h. —
AVela 496. m. — Rozmanitosti 599. b.

Turek.
Kázaní o dwojích hiísnících. Píd. 161.

Turnowský, Wácslaw. — Fará w Hradi-

šti nad Jizerau 1536.
Knížka o trojím píchodu pána našeho Ježíše

Krista IV. 1224.

Tul-ZO, J. 1736.
Služebník boha žiwého etc. Dan. Knogle V. 1092.

Tutta, Jan. — Arcibiskupský viká, fará a

dkan w Opatowicích w Olomaucku; naro-

zen 1781 w Morawianech; nyní na odpo-

inutí w Morawské Tebowé.
1. Hlasowé duchowenstwa etc. (príspcwek)

VI. 326.

2. Zpw múzy morawské k chwalám etc. Fer-
dinanda Marie arcib Olomauckého VI. 486.

Tyka, Mikuláš: 1521.
Spis o prawém pokání kesanském III. 783.

Tyl, Josef Kajetán. — Narozen 4. Února r.

1808 w Hoe Kutné (Horský) ; studowaw
filosofii

,
piwtlil se herecké spolenosti

(1829), pak stal se písaem pi auetním
wojenském úad ; co ochotník na diwadlo

wyslupowal a dramy spisowal. Roku 1848
poslanec pi ústawodárném snmu íšském.
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i. Slowo k diwadelníin ocholníkúni VI. 190.

2. Ccsk besedy (pisp wek) VI. 340.

3. AVdowec. od Deinhardsloina VI. 6T3. a.

4. eská Thalia VI. 673. b.

f>. Doiiiáci rozepe, od Kotzebiie VI. 673. c.

6. Jedna za, wšeiky VI. (573. d.

7. Benék Swihowský VI. 073. e.

8. Bda lhám (dle Grillparzera) VI. 673. f.

841. b.

9. Srdce a swét, od Gutzkowa (pel.) VI. 673. g.

10. Knize Jáhel (dle Raupacha) VI. ()73. h.841. c.

11. Paní .Mariunka VI. 673. i.

12. Oba šelmy VI. 673. k.

13. (Jiných diwadelních her wíce w rukopise) VI.
673." 1—21.

14. Pražský posel VI. 761.

15. Slatný Beneda VI. 841. a.

16. Masopust VI. 841. d.

17. Poslední ech VI. 841. e.

18. Sebrané spisy VI. 841. f.

19. Dwa bratí VI. 841. g.

W asopisech.- Kwty VI. 8. 1. 150. f. 496. k.

559. g. .588. i. 597. k. 913. c. 1008. k. 1036.

i. 1067. q. 1076. g. 1140. o. 1588. d. — Wela
49(i. m. 597. g. 913. d. 1008. f. 1036. e. 1588.

f. Wnec 521. — Wesna 770. — Jindy a nyní

1076. e.

Uhl, Alois. — Professor na gymnasium Píse-

cke'm ; editel reální školy we Lwow.
>V Casop. mus. VI. 490. h.

Uhlí, Hynek; 1839—1846.
(Nkteré diwadelní hry w rukopise) VI. 704.

>Ve Wele VI. 496. m.

Ujka. -
Obležení Korinthu (pel.) VI. 710.

Uli*ich, Josef. — Narozen 12. Ledna 1769
w Supíhoe ; stal se knzem 1. Ledna 1792^
dkan a estný kanowník w Hradci KráIowe'j

žil we Chrasti; 1824.
Pohební písn VI. 245.

Umlauf, J. 1845.
We Wele VI. 1036. e.

Ul*ban, Jan. — Narozen r. 1768; dostal

swé prwní školní cwiení w eských Bud-
jowicích, kde otec jeho na wojn byl. We
Ktici blíže Mšce (Kornhaus), kdež se otec

jeho po propuštní sw'e'm z wojny usadil,

uil se emeslu šewcowskému, cwie se pi

tom i w hudb. Za njaký as po swe'm

wyuení dostal co šewcowský towaryš práci

w blízké wesnici Krauowé, kdež u uitele

místního w cwiení se w hudb pokraowal.

Od nho pohádán , obrátil se k uitelstwí.

We Slaném odbyw praeparandu , dostal se

k témuž uiteli , který se mezi tím asem
z Krauowé odsthowal, za školního pomoc-
níka do Charwatec, a po šesti létech co

samostatný farní uitel do Chržina, kdež 28
roku stráwil. Konen r. 1823 dostal se za

uitele do Zlonic, kdež po dewatenácti létech

umel w 74. roce wku swého.
1. Reinhardla: Rádce w hodinách k psaní (pel.)

VI. 67. 1366.

2. Píprawa k pedpism VI. 1259.

Urbaiiee, Samuel. — Slowák; rektor latin-

ské školy w Ratkow od r. 1805.
Sebrání biblických texlíi VI. 1733.

Ubaiiifles, Pawel.— Knz z Bohatce, spráwce

církwe Morawské ; 1614.
Památka pebylých i pítomn za mého wku se

djících wcí VI. 287.

Uštwaiiius, Tobiáš Meziický. — Dkan w
Náchod 1614.
Kázaní pohební nad p. Albrechtem Smírickým

IV. 1695.

Uzel, J. 1843.
We Wele VL 1704.

Vetter, míz Streyc
Vierius, Matj. — Slezák w Dolnici, narozen

1634; Jesuita, missioná w echách a Slez-

sku; umel 1680.
Choí Kristowa V. 1439.

Villaní, Karel Drahotín Maria, baron. — Na-

rozen w Sušici, uil se w Budjowicích a w
akademii Nowomstské za Wídní až do r.

1838. W r. 1846 wystaupil ze služby wojen-

ské. R. 1848 welitel sboru eeného Swornost.

1. Lyra a me VI. 346. a.

2. Spisy VI. 346. b.

W asopisech: Kwty VL 8. 275. c. 496. k.

1076. g. — Wcla 496. m. 1220. c.

Voita, Antonín. — Fará w Solopiskách;

1788.
Uitel lidu VL 727.

Wacek, František (Kamenický). — Narozen

24. erwna 1806 w Kamenici; knzem 25.

erwence 1831, zámecký kaplan w Beznici.

1. Písn w národním eském duchu VI. 314. a.

2. Sw. Wácslaw VI. 314. b.

3. Lilie a rže VI. 314. c.

4. Hlasy duchowenstwa etc. (píspwek) VI.

320.

5. Hlasy duchowenstwa etc r. 1838 (písp-
wek) VI. 326.

6. Hlasy wlastenc& etc. r. 1832 (píspwek)
VI. 469.

7. Van dei Velde: Díwí boj (pel.) VI. 834.

W asopisech: asop. mus. VI. 496. h. 1220.

b. — echoslaw 496. i. — Kwty 496. k.

559. g. — Wnec 521. — Wela 913. d. 1036.

e. 1076. d.

Wacek, František Alois. — Naroz. w Jablonném

Chrudimského kraje dne 12. Kwtna 1780,

Když w otin swé eskau normální školu

odbyl, nawšlwowal školu nmeckau we wsi

enkowicích na panstwí Landškronském a w
Kralikách pl druhého roku, a pak r. 1793

nastaupil gymnasium w Litomyšli, roku pak

1799 na universitu Pražskau , kdež filosofii

ti a bohoslowí tyry roky slyšel. Z theo-

logie troje rigorosum pro doktorát podstanpil.

Roku 1806 dne 30. Srpna byl za knze
poswcen a ustanowen za kaplana w Kopidln.

Roku 1809 dosazen na faru Samšinskau, a

po pti létech (1813 dne 12. Prosince) na

wýnosnjší faru Kopidlenakau , na níž íiž
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posud selrwáwá, R. 1815 14. Srpna usla-

nowen za tajemníka vikariafu Jiínského , r.

1819 jmenowán biskupským notárem, a 9.

Cerwence 1820 pi držane' w Kopidln gene-
rální visitací estným dkanem. Roku 1834
1. Listop, ustanowen za vikáe w now
zízene'm telidáž vikariatu Kopidlenském , r.

1834, 7. íjna nazvv'án c. k. dworním kapla-

nem. Od c. k. morawsko-slezské uené spo-

lenosti zwolen dne 11. erwence 1816 za

dopisujícího, od eského museum r. 1831
za sbírajícího a inného, a od k. eské spole-
nosti nauk dne 13. Listopadu 1821 za vven-

kowského spolulena
;

jakož i od oekono-

mické eské spolenosti (>v oddlení pomo-
logickém) dne 16, Dubna 1822 za spolu-

lena.

1. Historie farní školy Kopidlenské VI. 1020. a.

2. Místopis a historie mstyse Jablonného "VI.

1020. b.

3. Aleše Paízka: Obraz dokonalého uitele (z

nm. pel.) VI. 1258.

4. Užitek etc. okowání VI. 1615.

5. Honiilie postní VI. 1909.

6. Kázaní postní VI. 1936. a. d,

7. Píležitostné duchovvní ei VI. 1936. b. c.

8. Re dnchowní a školní etc. na sw. AVácsIawa
VI. 2042. a.

9. Ponauení o milostiwém lét VI. 2042. b.

10. Re držená pi pohbu etc. hrabnky ze Sliku

VI. 2087.

W asopisech: Casop. pro katol. duch. VI.

275. d. 1125. c. — Pítel mlád. 63. b. 726.

1036. 1. 1247. a. 1260. — asop. mus. 1008.

d. 103G. c. 1067. i. 1084.0. 1125. b.— Kwty
1008. k.

Wáclawíek, Wácslaw Wilém. — Narozen

na Chustníku w Táborsku dne 19. Prosince

1788; odbyl gymnasialní studia v,' Jihlaw

na Moraw, filosofická a bohoslowní w Praze.

Wyswcen 19. Listopadu 1809 na knžstwí,

poslán byl na kaplanstwí do Plané, a odtud

r. 1814 powýšen na dkanstwí Naeracké

w Kauimsku, kdež po dwau létech ustanowen

byl tajemníkem vikariátním, a r. 1821 vi-

káem a školním dozorcem rozsáhlého okr-

šlku Rystického. Odtud r. 1829 wywolen za

kanowníka a eského kazatele wždy Nvrnc

kapituly Pražské u sv^'. Wífa. Na to r. 1832
wywolen za gubernialniho radu a referenta

w duchowních záležitostech u zemské wlády.

Byw již r. 1831 dkanem theologické fakulty,

r. 1837 byl wyAvolen též za rektora uni-

- versity Pražské , a téhož roku za dkana
kapituly Pražské u sw. Wíta. Roku 1848

acclamando wywolen za probošta téže kapi-

toly. Na arcibiskupstwí Lwowské w Halii

jmenowán a od swaté apoštoUké stolice s

udlením pallium prékonisowán byl téhož roku

1848 , awšak bera šetrný zetel na práwa

národnosti, dobrowoln se tohoto dslojen-
stwí odekl.
1. asopis pro kat. duch. (Redig.) VI. 1738.
2. Biblická kázaní VI. 1942. a.

3. Sedmero swátostí elc. w sedmeru postních

kázaní VI. 1942. b.

4. Sedmero swalopostních kázaní o sedmeru smr-
tedlných híchu VI. 1942. c.

.5. Co jsau církcwní odpustky VI. 2047.

Wácslaw I., král eský (1230— 1253).
(Milostná píse) I. 15.

Wácslaw. — Fará w Litomyšli roku 1532;
potom dkan na Horách Kutnách 1540.
1. Dialog o uení a wíe IV. 1232.
2. Listowé a psaní ku Kašparowi saukenníku IV.

1239.

Wadcek, Jan. — Kostelník 1763.
Cím se odplatím hospodinu V. 156.

Wagiier, Josef. — Slowák; uitel w Bezn
(Bries) 1797.
Užitená sebrání nkterých spis VI. 1696.

Wahylewij 1840.
W Casop. mus. VI. 993. e. 1076. b.

Walcer, Zdenk; 1738.
Weliko-swatý Jan Nepomucký VI. 994.

Walda, Oldich; 1606— 1615.
1. Pranostika duchowní IV. 1876.

2. Nešpor eský IV. 1986.

Z Waldšteina, Hynek na Dobrowicích. —
eský bratr ; ml na Dobrowicích swau
wlaslní tiskárnu, jakož i we 3!ladé Boleslawi;

dopisowal piln s Karlem z Žerolína, a k
šestidílné biblí nejwtší byl pohnútkau.
1. Písniky IV. 128.

2. Krátká zpráwa o ádu politirkém IV. 732.
3. Zrcadlo potšení etc. manželm IV. 1886.

Z Waldšteina, Jií; 1541.
List o porážce, která se stala u Budína IV. 294.

Z Waldsteiiia, Wilém Štpánský; 1589.
O potupení swtských marností (pel.) IV. 697.

Walecius, Šimon. — Narozen w Launech;

fará w Praze u sw. Petra, pak u sw. Woj-
tcha 1616.
1. Ziwot mistra Jeronýma IV. 623.

2. Wilhelma Perkinsa : Traktát o spráw jazyka
/peL) IV. 717.

3. Ziwot autrpný patriarchy Jakuba IV. 1480.
1795.

4. Wýklad Žalmu 22. IV. 1537.

5. Kázaní krátká a sprostá etc. IV. 1640.

6. Krátká zpráwa, kterak by lowk pobožný k
smrti se strojili ml (z lat. Jachima a Beust)
IV. 1888. a.

7. Casmana Ottona: Zpráwa krátká sw. žiwota
kesfanského IV. 1888. b. 1901.

8. Wilh. Perkinsia traktát trojí (pel.) IV. 1888. c.

Walecowský, Wácslaw z Knžmosta. Rytí;
podkomoí králowský ; umel 1472, 23. Un.
O neestech a lícomérnosti III. 217.

Wallla, Jan; 1790.
1. Kniha žalmu a zpéw VI. 219.
2. Katechismus pro ndádež VI. 1793.

Wales, Jan áslawský. — Fará u sw. Bsr-

tolomje na Nowém mst Pražském 1612.
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lUas boží wolající k swobode otrokuvv mamono-
wých IV. 1639.

Walkoiiberský, >víe . Filomates, So-
fian.

Wallaský, Pawel. — Církwe ewangelickó

msta báíiského Jelšawy kazatel, a bratrslwa

Gemerské stolice piediií conscnior 1791.

1. >VýUih historický o církwi ewang. Jelšaw.ské

Yl. 1103.

2. Dobré a zlé uiíwání dom& božích etc. VI.

1994. a.

3. Leopold II. VI. 1994. b.

4. Tžkost a nebezpenost úadu biskupského VI.

1994. c.

Wallprecht, Wácslaw František: 1754.

Zajatý rozum w rozjímání nejsw. trojice božské

V." 1028.

Wambera, František. — Narozen 15. Srpna

1780 >v Bohdaníi : stal se knzem 25. Srpna

1803; fará, biskupský notár a sekretá vi-

kariatní >ve Zbislawi w Oáslawsku.

1. Kázaní píležitostná VI. 1965.

2. e pi infulací p. Ferd. Hausy VI. 2036.

W Dobroslawu VI. 599. d.

Waiik, Norbert. — Narozen 27. Dub. 1784

w Hrochowu Týnci; absolvowal práwa ; se-

kretá u hrabte Hartmanna ;
pekladatel

gubernialni; úedník w c. k. bibliotéce w
Praze; umel 29. Prosince 1835.

1. Kleine Grammatik der bohm. Sprache VI. 85. a.

2. Praktischer Theil zur bohm. Grammatik VI.

VI. 85. b.

3. (eský text k Seibtowu slowníku sepsal) VI.

163.

4. Knecht: Pooátkowé hudební (pel.) VI. 184.

5. Hluchonmý, od Bouillyho (pel.) VI. 662. a.

6. Psací stolek, od Kotzebue (pel.) VI. 1662. b.

7. Sallustii: Bellm Jugurtinum (pel.) VI. 927. a.

8. Téhož: Bellm Catilinarium (pel.) VI. 927. b.

9. Dušeslowí. od Kampe (pel.) VI. 1163.

10. Rainka. od Salcmanna (pel.) VI. 1263.

11. Wojtéch Krásil (dle Salcmanna) VI. 1265.

12. Otázky na dti k snadnjšímu pochopení ná-

boženstwí VI. 1300. a.

13. Sbírka wyuujících rozmlauwání (pel.) VI.

1300. b.

14. Blahowid, dle Salcmanna VI. 1300. c.

15. Bohuslaw we swé rodin, dlo Salcmanna VI.

1300. d.

16. Jos. Ilofmanna Katechismus o zdrawí (pel.)
VI. 1300. e.

17. Úwod theorelicko-praktický k poítání z hlawy
VI. 1398.

18. Obraz jasných nebes VI. 1406.
19. Hospodá rozumný (dle Schnce) VI. 1495.
20. Jií Wolný VI. ir)0-2.

21. Ponauení krátké o warhanách VI. 1583.

22. Politické zízeni obecných škol VI. 1681.

23. \V;:iujíci modlitební kniha, od Senbta (pe 1.)

\». 2415.

W asopisech: echoslaw VI. 1008. e. —
Wecrni wyražení 1507. q.

WaiU*k, Wácslaw. — Narozen 30. Srpna

1786 >v Ostrowicich; kaplan >ve Welwarecb.
1 . >Vénec etc. Rudolfu knížeti Kinskému VI. 447. a.

2. Zpw ke cti etc. Frant. Pauly Pištka bisk.

Azotskho VI. 447. b.

Waiik, Samuel. — Kaplan w cirkwi ew.
Sarwašské; 1842.
Kázaní VI. 2070.

Waiik, J. Ondej. —
We Kwtoch VI. 496. k.

Waiik, František. —
AVe Wcle VI. 496. m.

de Wáillgg, Jan Augustin; 1779.
Obecná zpráwa, jakými prostedky psí wzteklost

pedjíti elc. Ví. 1659.

Waniš, Pawel ze Zdanic; 1580-1589.
1. Traktátec o smrti III. 210.

2. Zrcadlo panenské IV. 696.

Wariii, Jan. — Bosák 1676.
Swdectwíprawdy wydané ku poctiwosti etc. Jana

Pšiny z Cechorodu V. 893.

Wartowský, Jan z Warty. — Starší bratr

jednoty; jazykuw lat., eck. a hebrejského

dobe powdomý; umel 1559.
1. Biblí (z hebrej. pel.) IV. 1163.

2. Ewangelium etc, kteréž Erazim Roterod etc.

w latinském jazyku wydal (pel.) IV, 1491.

Wása, Wácslaw. — Knihkupec we Chrudimi.

Bazaliky (pel.) VI. 1323.

Wašák. —
1. Lumír VI. 517. a.

2. Nápéwy k písním Kamenického VI. 517. b.

3. Národní zpw a ples slowanský VI. 517. c.

Wawák, Frank Jan. — Narozen 1741
;

sedlák ; rychtá w Milicích, estným penízem

od M. Therezie a Josefa II. obdaen 1786,

od msta Plzn práwem mštanstwí poctn.
1. (Rozliné písn, píležitostné) VI. 364. a— g.

2. Marš každého echa ctného VL 497.

3. Tma we dne jako w noci na rozumu lidském

w národu franc. uinna VI. 951.

4. Smlauwy aneb chwalitebné ei swadební VI.

1069.

5. Wypodobnní s weykladem obrazu sw. panny
Barbory VI. 2144.

Wáwa, Jan. — Narozen 10. Kwtna 1792

w Lomnici nad Popelkau; ingrossista w c k.

státním auetnictwí w Praze ; byl prozatim-

nim professorem eské ei tia universit
j

polom privátní ústaw zídil.

1. Epigram, od Kotzebue (pel.) VI. 675.

2. Owoce dobroinnosti (dle nm. od Zschokke)
VI.^854.

3. K.Smida: Nejlepší ddiclwí (peL) VI. 1371. a.

4. Téhož: Klárka VI. 1371. b.

5. Téhož: Ferdinand VL 1371. c.

We Kwlech VI. 496. k.

Wáwra, Slawomil.

We Kwtech VI. 1076. g.

Wawrík, Josef. — Fará Ratimowský.

Ponauení a utvvrzení we wíe VI. 1827.

Weber, Jan. Apalyká Prešowský 1645.

Zpráwa o moru V. 574.

Webersik, Wácslaw. — Narozen w Litomyšli

12. Srpna 1763; c. k. dworní kaplan, fará

w OerniloM', polom w Dišícícli.

Prwodce k pastýské opatrnosti VI. 2124.
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WedeliUS, Mikuláš, — Farái- w Jenew
1631.
1. Panacea apostolica. Lékastwí proti odpadl-

stwí V. 707.

2, Dwoje potšné kázaní V. 853.

Wegh, J. — Narozen w Silaši, Wesprymské
stolice, 1754

•,
kazatel w Libiši w Cechách;

senior w Pražske'm distriktu.

1. Uení o hlawních láncích wíry VI. 1791.

2. Krátká suinma historie písem swatých (pel.)

VI. 1779.

3. Kázaní o pokoji VI. 2018.

4. Truchloe u hrobu swé matky VI. 2093,

5. Agenda VI. 2105.
6. Krátká píprawa k sw. weei pán VI. 2106.

7. Horliwé a nábožné modlitby VI. 2303. 2213.

8. Horliwé modlitby obzwláštních pobožností VI.

2388.

Weiníuger, Kašpar Walentin. — Narozen 5.

Ledna 1765 w Praze; doktor filosofie; kaplan

w Družci, Zwoleowsi, pak fará tamže a w
Kladn; umel 19. Bezna 1835.
1. Re na poprawním míst etc. VI. 2092.

2. Ctitel sw. Jana Kepomuckého VI. 2257.

W asop. pro katol. duch. VI. 1125. c.

Weinolt; 1834.
žiwotu etc. Aloysia Klára VI.Krátká zpráwa o

106. v.

W asop. pro katol. duch, VI, 1067. k.

Weleba. — Hospodáský auedník 1797.
Wýtah dwojsmyslných libozpw VI. 572.

Welenský, Oldich z Mnichowa. — Ml swau

wlastní tiskárnu w Blé.
1. Žaloby chudých a bohatých, od Luciana (pel.

z lat. pekladu Erasm.) III. 107—2.
2. Erasma Roterodaraského : O rytíi kesanském

III. 211.

3. Spis wtipný Marsilia Ficinského. kterak prawda
k kardinalowi Riarowi pišla etc. lil. 213.

4. Pranostika III. 230.

5. Rokowánie dwii osob , Paškwilla a Cyra III.

782. a.

6. Spolu rozmlúwánie sw. Petra apoštola a .lu-

lia II. papeže III. 782. b.

7. Lutera: Wýklad o Antikristu III. 829.

8. Spis, že lowk nižo ped morem ujíti III.

892.

Z Weleslawília, Daniel Adam. — Narozen

w Praze (ili we Weleslawín u Prahy) 1546;
slal se bakaláem swob. umní roku 15G8,

mistrem 1569; byl professorem na universit

od r. 1572 až 1576; složiw auad tento

wzal sob dceru tiskae Jiího Melantricha

z Aventinu
,
po nmž tiskastwi ujal

;
pro

swau dokonalost a uenost nazwán arciknih-

llaitelem. Sloh a jazyk jeho posud za wzor

slauži. Cokoli za Rudolfa av echách liter-

ního wyšlo, to jej za pwoda nebo pekla-

dae , nebo pomocníka nebo posléze za ti-

skae mlo. Umel 18. íjna 1599. Smrt jeho

opwalo 35 tehdejších básuíkfl.

1. eská kronika Eneáše Sylvía (pel.) III. 126.

2. Elegantiarum Terenlii el Plauti etc, interprc-

tatio bohemica IV. 25,

3. Dictionariuih linguac latinae IV. 36.

4. Nomenclator IV. 38.

5. Sylva quadrilinguis IV, 39.

6. Nomenclator quadrilinguis IV. 40.

7. Kalendá historický I^ . 283.

8. Kronika nowá o národu tureckém (od Lewen-
klaie; pel. spolen s Kocínem) IV. 335.

9. Ilinerarium sacrac scripturae IV. 650.

10. \Vy psáni mstg Jerusalema IV. 651.

11. Jana Irenca: Cest a newina pohlawí ženského

IV. 688.

12. Joh. Lud.Vivis: Nawcdení k niaudrosti (pel.)

IV. 690.

13. Prawidlo kesfanského žiwota IV. 694.

14. Tabule sedmi zlých a sedmi dobrých wcíIV.
695.

15. Politia hitorica IV. 727.

16. Apoteka domácí (spol. s Hubcrem) IV. 890.

17. Maudrost Jesusa, syna Syrachowa IV. 1193.

18. Štít wíry prawé katolické IV. 1339. a.

19. O ízení a opatrowání božském (z lat.) IV.

1339. b.

20. Historie o kesfanském odjití z tohoto swta
sw. Jeronýma IV. 1788.

21. Škola kesfanská IV. 1846

Z Weleslawília, Samuel Adam. — Syn

Danielw, a po nm tiska
;

potom u wy-

hnanslwí.

1. Biblí eská IV. 1169.

2. Zpráwa o potšowání nemocných (z lat.) IV.

1907.
^

Z Welešília, Jan. — Knz 1558,

Slowník II. 7.

Welkeš, Lad. Budimír; 1840.

AVe Wele VI. 496. m.

Weiiceslaus, Franciscus. — Professus Wele-

hradský 1673.
Sw. Bernard oslawený V. 1286.

Weiideliii, Em. Fr. Duchoslaw. — Rádu

praemonst. 1753.
Sepsání ctnostného žiwota sw, paustewníka AVen-

delína (z nm.) V. 1358,

Wepek, D. 1600.

Kalendá historický IV. 481.

AVeriier, J. H. 1842.

Wc Kwtech VI. 1588. d.

Werner, Karel; 1785.

Sedmdesatero pemyšlowání etc. VI. 1777.

Wenihard, Josef. — Dkan w erwené
eici 1822.
Figurae artis oratoriae VI 172.

W^ernow, H. J, 1840.

We Kwtech VI. 913. c.

Weiuiiá. W. 1844.

1. Hodiny kesfansko-katolické VI. 1867. 2412.

2. Rozjímání modlitby pán VI. 2421.

Weselský, PetrMiloslaw. — Narozen wNowe'm
Knin 1810, 1. erwence j uitel pi ústawu

hluchonmých w Praze; nyní w Kutné Hoe,
1. Horník (Redigowal) VI. 772.

2. Rainoldowy osudy (pel. z nm.) VL 873. a.

1,368.

3. arodjnice (dle nm.) VJ. 873. b.

W asopisech: Kwly VI. 496. k. 913. c. 1067.

q. 1076. g. 1173. f. -\Vela 496, m. 559. h, 913.

d, — Wlastimíll076. m.

49
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We§0lý, Wácslaw Josef. — Písežný mljTiár

Pražský; 1734.

Gruntowní poátek mathemalického umcuí V. 507.

WSlý, Fabián. — Narozen we Hradišti na

Moraw 1684. Jesuita; kázal w Týn s we-

likaa poclnvalau 1724; posle'z w kolleji na

Sw. Hoe u Pribrami, umel 1729.

1. Qii.idríigcsiinale primiim elc. Kázaní na každý

pátk w posle V. 871. a.

2. Conciones festivales et dominicalcs elc. V.

871. b.

3 ON o swíre tla t. j. sw. Mariin elc. V. 947.

Weselý; 1812
Kniha wienbcciiých zákon mstských (pel.)

VI. 1680.

Wt-**ilý, Jan N. — Narozen dne 22. Prosince

1793 w Unliošti, kraje Rakownickébo. Dne

15. Dubna 1804 wslaupil do Týnské' školy

w Praze a ku konci r. 1805 pestaupil do

tanijšiho Slaro-mstskcMio gymnasium, kdežto

na wysokých školách selrwaw, studie swé

dokonal, a na to r. 1817, dne 15. Srpna

na knžstNvi poswcen byl. — Ješt p-ed

poswcením w Dubnu r. 1817 bylo mu po-

dáno wychowáwání mladých hrabat od p.

hrabte Christofa z Cavriani , který jakožto

wyslaužilý poboník arciknížete Karla na

panslwí E\ve'm, w Horní Cerekwi, kraje Tá-

borskélio bydlel. By tento anad -svycho-

Avatelský pijmauti mohl, opustiw arcidio-

ccsi Pražskau
,

pestaupil do Budjovické,

kdežto wedlé auadu swého i na vvinici Pán
Cerekwické pracowati pomáhal. Brzy na to

byla mu podána lokalie w Strálow Hostíci

a spolu wychowáwání mladých hrabat z Pergen

od Jeiio Exc. p. hrabte Josefa z Pergen,

jenž maje rozenau hrabnku z Cavriani za

manželku, we Wídni bydlel. Byw do Wídn
powolán, spojil wychowáwání obojí rodiny,

a wyucowal zárowefí také knížete Karla z

Paar-íi w jazyku eském, a knížete Rudolfa

z Lichtenšleina, který r. 1848 ped Milánem

padl; pak hrabnku 3Iatildu z Páce, a jiné

w náboženstwí. Roku 1828 pestaupil do

diocezí Králowéhradecké, kdežto w Sautici

w Cáslawsku jako fará až do dnešního dne

žije.

1. Wyswticní kalolicko-církewních obyej elc.

VI. 2137.
2. Modiici knížka VI. 2372.
W asopisech: VVcIa VI. 49G. m.

WetosiiíU, František. — Narozen 1784, 1.

Listop. w Jizerném Tln; dkan w Sobolce

od (. 1838.
1. >'a pí.šlí JanaTachcciho, kanowníka, do Mcel

VI. 412.

2. JohanniUi, od V.m der Velde fpcl.) VI. 834.
3. Alžblíi aneb Wypowzenci sibiští (z franc.)

VI. 839.

W asopisech: Jindy a Nyn VI. 1008. g. —

Ca.íopis pro kat. duch. VI. 112."). c. — Krok

. ii^^s. g.
^

Weírowsky, Maximilian. — Narozen w Praze

1660. Jesuita; uitel hum., fil. a bohoslowí;

kazatel ; superior a rektor, zpowdník arcib.

Pražského
;

písedící konsistoe po 20 let.

Umel 1 737. Psal 22 knih w latin, esky jednu.

Katechismus V. 771.

Wewrka, Fr. Budislaw. — Narozen w Praze

1793; akcessisla pi magistrátu Pražském.

1. Cilowé studujících Cechii etc. VI. 41 1. a.

2. Na smrt etc. .Jakuba z Wimmru VI. 411. b.

3. Deset cskýcii písní pro zpw VI. 503.

4. Incognilo (z Koc obne) VI. G41. a.

.5. Kwakerowé (téhož) VI. 641. b.

6. Netopýr VI. C41. c.

7. Dcera Faraonowa (od Vogla) VI. 641. d. 656.

8. Sfastný osud prw nešfaslné princezky VI. 831. a.

9. l'owída( ky pro ukrácení chwíle VI. 831. b.

10. Morawské powídky VI. 2150.

11. Wyobmzení a diíkiadné žiwola popsání sw.
Wiicslawa VI. 2178.

12. Wýbor modliteb VI. 2335.

W asopise ch : Rozinanitosli VI. 1067. b. 1076. a.

Weylihart, Petr z Karnowa.

Knihy koských lékaistwí IV. 912.

Weyrauch, Erw. Antonín; 1841.

\V asop. nius. VI. 1125. b.

Z WŽník, hrab Bernard; 1746.

Korauhcw kesfanslwa \. 1013.

Wicelius, Jií; 1536.
Wýklad na žalm 50. IV. H95.

Wideiliail, Wácslaw Jiínský. — Dkan w
Bydžow, Ciilumci, na Petrowicích , 1607

—

1619; wrátil se r. 1631 pi wpádu saském

na as do Prahy.

1. Nauení etc. (o slawn manželském) IV. 718.

2. Kesfanského náboženstwí wyznání summowní
IV. 1398.

3. Nauení troje elc. (o weei pán) IV. 1409.
4- Nauení kcsfanií IV. 1460.

5. Kázaní IV. 1626.

Widemaii, Wácslaw z Plzn. — Uitel ja-

zyka eského w akademii Wídensko-Nowo-
mstské; 1768.
NeuTerfasstcs deulsches buhmisches Worlerbuch

V. 70.

Wiesner, Antonín. — Narozen 24. Záí 1804

w Benešow; kaplan w Klecanech, w Plzni

nyní w Praze.

W Jindy a Nyní VI. 1008. g.

Wigaiid, Jan; 1638.

Kázaní V. 888.

Wiktoriii od sw. Kíže; 1728.

Nowá wšeho swéta wojna proti lelu, swlu, Jáblu

V. 946.

Wildiiian, H. 1840—1844.
W asopisech: Kwety VI. 490. k. — Wela

496. m.

Wilíiiiek, Antonín. — Narozen w Týništi

nad Orlicí 14. Cerwna 1803. Studowal w
Hradci Králowé; po smrti olcow stal se

mlynáem, a sepsal se swým bratrem písn

kostelní.
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We Kwtech VI. 496. k.

Wilíniek, Jan. — Bratr pedešlého. Narozen

w Týništi 1797, 30. Bixz. Stal se knzem
6. Srpna 1820; fará we Šlpánow.
Piiípl ku líwtfim.

Wiiiarický, Karel. — Narozen we Slane'm

dne 24. Ledna 1803. Odbyw cwicení gym-
nasialiií we swe'm rodišti, wstaupil w Listo-

padu r. 1818 na wysoke' školy Pražské, av

íjnu 1820 na universitu we Wídni. Po roce

wrálil se do Prahy a pijat do arcib. alum-

nalu studowal theologii a od jara 1823 až

do Záí 1825 w prwotinách literních wyu-
owal dítky hrabte Šlika ; ordinowán pak

na knžslwí 28, Záí 1825," wzat byl hned

od arcibiskupa Chlumanského za ceremo-

niáe; a 1. Ledna 1829 uinn sekretáem,

zstal w té služb také u arcibiskupa Kra-

kowského z Kolowrat; 24. Dubna 1833 na

faru Kowaskau presentowán a tam 10. Pro-

since 1846 dkanem byljmenowán. Co aud

deputace z kraje Boleslawského a Bydžow-
ského pimlauwal se w noci 16. Cerwna r.

1848 na Hrad Pražském u knížete Windiš-

gráce a hrabte Lwa Thuna a ráno 19. erwna
ped c. k. dworskau koniissí o smír s msty
Pražskými ; brzy potom wywolen w okresu

Mlado-Boleslawském za poslance k íšskému

snmu, pobyl pi nm we Wídni a Krom-
íži až do 31. Ledna 1849, powolán byw
1. Ledna t. r. za dkana do Týna nad Wl-
tawau.

1. eská abeceda VL 26.

2. Hlasy wlastenc etc. 1832 (Píspwek) VI.

313.

3. Hlasy wlastent etc. 1835 (Píspwek) VI.

318.

4. Hlasy wrných Cechíi etc. 1835 (Píspwek)
VI. 319.

5. Hlasy duchowenstwa etc. 1836 (Píspwek)
VI. 320.

6. Pana Bohuslawa Hasišteinského z Lobkowic
wk a spisy sehrané VI. 324.

7. Kytka VI. 341, a. 1370. a.

8. Waryto a Lyra VI. 341. b.

9. Hlasy wlastenc etc. 1832 (Píspwek) VI.

469.

10. Ku píchodu J. C. M. Františka I. etc. 1833
(Píspwek) VI. 477.

11. Pyrkera: Perly poswátné (z nm. pel.) VI.

557.

12. Snmy zwíiat Ví. 584.

13. Virgiiia: Zpwy pastýské (pel.) VI. 923.

14. Druhá kytka etc. VI. 1370. b.

15. Modlitby malikých VI. 1370. c. 2448.

16. Lístky pilnosti za odiiinu VI. 1370. d.

W asopisech: asopis nins. VI. 150 a. 496.

h. 539. c. 559. d. 597. e. 932. f. 1036. c. 1140.

f. — asop. pro kat. dnrh. 275. d. — Kwly
49C. k. 1067. ({. — Wela 496. m. 559. li.

1036. e. — Wnec 52 1.

Willdyš, Josef Hajislaw. — Narozen 15.

íjna 1782 w Rychnow; studowal w Lito-

myšli od prwní latinské až do druhé huma-

nitní tídy, kteraužlo na gymnasium Brnnském
absolvowal

,
potom na wysokých školách

Pražských oddal se umni libomudrckému a

bohomluweckému. Hned po wyswcení na

knžstwí 30. Srpna 1806 dostal se do B-
lohradu za wychowatele tanmiho ndadého

hrabte ŠalTgoie, po jehožto brzkém zemení

powolán za kaplana na Opono w prwním

twrtlelí 1807 a w témž roce poslán do

Zwole k administrací tamní lokalie až do

naslaupení nowého duchowního pastýe, naež
opt kaplanowal na Opon až do píilletí r.

1810, když poslán do Straowa administrowat

lokalii, kterauž také w ádné duchowní pa-

slýstwí obdržel. Od Prosince 1810 zastáwal

duchowní spráwu w Chotboi, za tamního

faráe, dawšího se na odpoinutí až do we-
likonoc 1820 , tu obdržew powolání za fa-

ráe do Nechánic nad Bysticí , kde úad
duchowního pastýslwi zastáwá po dnes. R.

1824 byl ustanowen za tajemníka b. vi'.-a-

riátního i školdozorního úadu w okresu

NoAvobydžowském (nyní Hoickém) a 1830

k dstojenstwí biskupského notára powýšcH.e w as cholery VI. 2055.

W asopisech: Pítel ml. VI. 1067. h. 1685.

— Wídenské listy 1220. a.

Winkler, Jan.— Narodil se 18. Listop. 1794

na VVsetín na Bloraw w stedišti tak zwauých

Walach. W Trenín nawštwowal nízké

latinské školy od r. 1808. Odtud odebral se

r. 1810 na lyceum do Kežmarku , kdež w
rhetorice pod prof. Genersichem se slowutným

Šafaíkem 1811 spolužákem byl. Toho sa-

mého r. 1811 octnul se na pobyl mezi Ma-

ary w Saboli za Tokajcm, odkudž r. 1813

na katol. akademii w Košicích pibyl, a 1814

do Prešowa na ew. kollegium se dostal. R.

1815 powolán byl za uitele do nmecké o

Bilska we Slezsku, pozdji na úad kazatele

we swém rodišti Wsetín. Od r. 1826 jest

pastýem církwe ewangelické na Náwsí wc
Slezsku u Jablunkowa. O wzkíšení národ-

nosti w tch stranách welice zaslaužilý.

AVe Kwetech VI. 913. o. 1008. k. 1076. g. 1220. d.

Z Winore, Adam. — Úedník Edmunda Cam-
piana Jesuity; knz, arcijaheu Bechynský;

fará w Krumlow ; kanowník Pražský; 1573
— 1589.

1. O potupení swtských marností (z lat.) IV.

697.

2. Proti moru etc. IV. 1842. a.

3. Alberta Welikeho: Knížka pobožná o nebe-
ském na zemi obcowání IV. 1842. b.

Win-r, Josef. - 1840.
Wc AAele VI. 496. m.

Wirsiiik, Leopold Frant. — Narozen 8. Listop.
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1787 we hlunici. Dkan w Sedlanech, puk

probošt w Raudnici.

1. Wýkladowé neb exhorty elc. VI. 1910.

2. Kázaní swátení, postní etc. dle BourdalaMas-
'

.silona YI. 1947. a.

:í. Kázaní uedlní, postní etc. Ví. 1947. b.

4 Potšení pohoelým (po ohni w SedlcancdO
'

VI. 2051.

W asopisech: Kwly VI. 496, k. — Wcla
496. ni.

Wiskydeiiský, Jan; 1785.

Nowiny cesko-slowanské (R e d i go w a 1) VI. 1087.

Wí, K. 1843.

AVe Wd VI. 913. d.

Wítek, Hynek. — UHlel školni w Kiilnéiioe

1789.'

Uwedení k nmecké ieti VI. 107.

Wítek. J. 1834.
>Ve Kwéiech VI. 496. k.

Wladiiuír, wiz Pelikán.

Wládyka, Jan. — Radní >v Boleslawi; do r.

185Ó purkmistr w Chebu; od r. 1850 radní

pi krajinském saudu w Táboíe.

llyacinlhy VI. 306. 828.

Wlasók, Josef Wácslaw. — Ucilel na Smí-

chow, pak na Mlníce.

1. (Jeská dobropísemnost VI. 58.

•1. -Slowo k uwítání Jos. Swobody. fariie Smí-

chowského VI. 466.

3. Šmida: Štdrý Avecer (piel.) VI. 1332.

4. .Tehátko (pel.) VI. 1333. a.

5. Šmida: Eustachius (pel.) VI. 1333. b.

6. Téhož: Holubika (pel.) VI. 1333. c.

7. Dw st látek ku pedpism (z nm. od Hýbla)

VI. 1333. d.

8. Bibliotéka mládeže VI. 1333. e.

9. Šmida: Bohomír mladý paustewník, a: Štstí

dobrého wychowání (pel.) VI. 1333. f.

10. .Titenka VI. 1333. g.

11. Šmida: Dewný kíž (pel.) VI. 1333. h.

12. Téhož: Biblické píbhy (pel.) VI. 1888.

W asopisech: Rozlinosti Pražské VI. 599. q.

1067. u. — Kwty 1140.0.

Wlasatý, eho Josef; 1713.

Wmá panna etc. starokatolické msto Plze V. 916.

Wlasenický, Mikuláš; 1471-1495.
1. Hádání o krew boží III. 647.

2. Zjewení boží slauhám božím III. 715. a.

3. (Kniha proti papeži elc.) III. 715. b.

Wlek, Wácslaw z enowa. — W^ojenský

wúdce za asu krále Jiího a krále Wladi-

slawa II.

1. Nauení etc. kterak se mají sikowati jízdní,

pší i wozy III. 244.
2. (Psaní jeho nkterá) III. 499. a.

Wlek, Karel. — Hudec; 1833.
Wyskaumané a wyjádené tajnosti hauslí VI. 186.

Wlek, Jan (též Wlkowský). — Narozen 27,

Srp.ia 1805 w Jiin; studowal na gymna-
sium tamtéž; stal se knzem 7. Prosince r.

1828; byl kaplanem we Winoi , w Zloni-

cích, w Benátkách
, potom u sw. Haštala,

konen u sw. Štpána w Praze.

1. Píse ke mši swaté VI. 263.

2. Slíiowký zpw o umuení p. n. J. K. (wy-
dal) VI. 266.

3. Hanika s kuátky (pel.) VI. 563.
1. Jcflowna VI. 681. a,

5. AV.Šezwd VI. G81. b.

6. Powahopisy Theofraslowy VI. 925. a.

7. Ilesiodowy nauky domácí VI. 925, b.

3. Homerowa Uiada VI. 925. c.

W asopisech: Kwty VI. 496. k. — Wela
496. ni. - Krok 932. c.

Wlek, Adolf Jos. 1842.
Konwalinka VI. 342.

W a s o p i s e rh : Kwty 932. k.— Wela 539. d.

Z Wleíília, Kristián; 1565,
Matiáse Cithaida: Modlitby (pel.) IV. 1945.

Z Wlkáiiowa, Fr. Jos. - Dkan Mlnický

1730, wiz Pi-efat.
Fidelis patriae pater elc. sw. Jan Nepomucký V.

955.

Woborník, Slanislaw. — Narozen 12. Bezna
1796 w Bausow dolním. Knz ádu kaza-

telského, podpewor, uitel klerikw, koope-

rator farní a kazatel eský o swátcích u sw.

Jiljí w Praze,

Swalý týden ped welikonocí (pel.) VI, 2392.

Wocel, Jan Erazim. - Narozen 24. Srpna

1803 w Kutné Hoi-e. Odbyw lwrtau tídu

norniálky taniže, studowal gymnasium w Praze

na Nowém mst, filosofii pak we Wídni;
tamtéž ku práwnickému studium pistaupil.

Od r. 1824 až do r. 1842 byl pslaunem
w rozliných domech šlechtických : u mar-

chesa Pallavicini, hrabte Šternberka, knížete

Salm-Salma a konen u hrab, Hairacha. Co
pslaun žil delší as w jižních Uhích, na

Moraw, w hoejších Rakausích, we West-
fálech na pomezí HoUandska a w Drážanech.

Cestowal po íši nmecké podél Rýna , w
Hollandu, w Belgii, tak též konal cestu do

Tater r, 1842, do Krakowa atd, Obdržew
slušné náhrady za p"iinní swé w úadech

NN^xhowalelských, odebral se w Záí r. 1842
do Prahy, aby síly swé úpln literatue eské
wnowal, R. 1843 swena mu redakcí aso-
pisu musejního ; téhož roku stal se mimo-
ádným a r. 1845 ádným audem kr. eské
spolenosti nauk a r. 1844 sekretáem ar-

cheologického sboru musejního. Jsa od r.

1843 lenem wýboru mus. pro wdecké
wzdlání ei a literatury eské, byl r. 1845

jednatelem téhož (matiního) sboru. Obíraje

se wedlé krasowdecké a pedagogické lite-

ratury eské zwlášt zpytowáním starožitností

eských, wydal na powzbuzení archeol, wý-
boru nmecký spis „Grundzúge der bóhmi-

schen Alterthumskunde" r. 1845. Co hajitel

eské národnosti již r. 1835—38 w nme-
ckých domácích asopisech (Archiv fur Gesch.

und Statistik von Kaltenback; Moravia atd.)

na pole publicistiky wystaupil; poínajíc rokem
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1839 snažil se prwní národní echflw sna-

žení w zahraniných nmeckých listech zaslá-

wali
;
(w Augsb. allgein. Ztg. : die Westslaven

und die bóhni. Literatur 1839 ; Aufklarungen

liber die Westslaven 1840 ; die Slaven und

ihr Verháltniss zu Deutschland 1841 ; die

Entnationalisirung der Slaven 1841 ; die Cze-

chophobie 1845; Prager Briefe 1846; w
Leipziger allgem. Ztg. : Aufkliirung iiber die

Czechoinanie 1840). — W dob politických

pewrat r. 1848 wywolen byl dne 19.

Bezna za kapitána sboru Sw.-Wácslawského

ili Swornosti; powolán od nejw. purkrabího

hr. Stadiona do minio, zemské komissí dne

3. Dubna
,

pipojené potom k Národnímu

Wýhoru. Od méšfan Kutnohorských wywolen

jest za deputovane'ho do zemského snmu,
dne 6. erwna ; okres Poliský w Chrudimsku

powolal jej pak za poslance do snmu íšského

dne 8. erwence. . 1850 stal se mimoádným
professorem eské archeologie a historie umní
na universit Pražské ; chtje se jediné to-

muto úadu oddali, složil se sebe redakcí

asopisu musejního.

1. ('eské besedy (píí spwek) VI. 340.

2. Pemyslovvci VI. 555. a.

3. Me a Kalich VI. 555. b.

4. Labyrint sláwy VI. ,555. c.

5. Harfa VI. 658.

G. asopis eského museum (R e d i g.) VI. 747.

7. Poslední Orebila VI. 889. a.

8. Hlalipisec VL 889. b.

W a s o p i s e ch : Casop. mus. VI. 8. f. 496. h. 559.

d. 1008. d. 1084. c. 1110. f. 1686. a.— Kwty
496. k. 559. g. 913. c. 1008. k. 1076. g. — Wela
496. m.

Wodicka, Jan Ledecký. -— Fará w Lowo-
sicích 1607—1609.
1. Písn chAval božích elc. IV. 124.

2. Spis o weccii, umuení etc. pán IV, 1378.

Wodika, Jan Krištof. — Kazatel pi církwi

eské w Žitaw; 1746.
Hofmanna: Wyswtlení kesanských zpowdních

otázek Lutherowých (pel.) V. 799.

Wodaiiský, Jan (jinak Aquensis). — Mnich

ádu bosákw 1508—1549.
1. Rozmlauwání etc. o nepoškwrnném poetí

panny Marie III 760.

2. Snažení Salan;iše etc. w Saších IV. 527.

Wodianský, Tobiáš Albert. — Spráwce

školy sw. Martina w Praze; 1616 — 1619.

1. Sebrání historií nkterých etc. IV. 454.

2. Jana Spinaea spis olakomstwí (pel.) IV. 719.

3. Wítzstwí nebeské etc. IV. 1483.

Wodaiisky, Nathanael z Uraowa. — Mšan
Pražský; zízené komory w králowstv^í eském
buchalterie registrátor. Poprawen 1621, 21.

erwna.
Theatrummundiminoris. Široký plac elc. IV. 1873.

Wojáek, W. — Absolvowal práwa r, 1846.
1. Wácslaw VI. 550.

2. Ludmila YI. 696.

W a s o p i s e ch : Kwty VI. 496. k.

Wojtch, u sw. Tobiáše, wiz Adalbertus.

Wokaiin, Antonín Jan; 1731 — 1754.

1. Pulchri grc.-íus elc. aneb roztrhaný šat sw.

Bernarda V. 969. a.

2. Kázaní o sw. Bernardu V. 969 b.

Wokaisil, Tobiáš Nowopražský.

Krátký wýklad modlitby Dawida krále. Píd. 172.

Wolek, J. - 1839.

We Kwtech VI. 496. k.

Wolf, (Wolfius) Adam Benešowský. — Roku

1606 spráwce školní w Hradišti nad Metují;

u wyhnanstwí kazatel w iNižních Motšicích

w králowstwí Uherském; 1039.

1. Exegesis ratechismi D. M. Lutheri t. j. Sum-
mowní a sprosté etc. IV. 1456. 1543.

2. Krista osoby spasitelné wyznání V. 886.

3. Kázaní pohební V. 1067. a.

4. Luciiím ex morle. Zisk ze smrti etc. V. 1067. b.

5. Breviarium humanum etc. V. 1067. c.

6. Funus Christianm etc. V. 1067. d.

Willf, Martin. — Dkan Katowický 1778.

1. Bossueta: Píbhowé o zmnách cirkwí pro-

testantských fprel.) VI. 1111.

2. Téhož: Í'ení katolického o tch wcech, o

kterých rozepe jsau, wyložení (pie 1.) VI. 1744.

Wolfírang. — Fará w Kadow 1515.

1. Traktát proti artikuliim Pikartským III. 777. a.

2. Traktát proti kacím III. 777. b.

Wolkeiibergjer, 3Iata»š; 1580.

1. Knížka o libé ctnosti, iihdjí IV. 0>S3. a.

2. Spekulá ctnostného žiwota IV. 683. b.

Wolllý, Jií. — Owák w Kratonozích, básník

pirozený a jeden z lepších; umel 1745.

Weselé písn V. 187.

Wolllý, Lukáš, hospodá owina Kratonožskelio

a Wácilaw; 1710.

Leopold císa pán ímský etc. (písn) V. 217,

Wolyiiský, Jakub. — 1542.

List wšem wiibec bratím nábož. Boleslawského

IV, 1238.

Wolyiiský, (má býti Mlnický) Martin; wiz

Mlnický.
Wondra, Josef. — Narozen 1, Ledna 1801

w Husinci. Kaplan we Witjicích we Pra-

chensku.

We Welc VI. 496. m. 1520. b. 1588. f.

Worbes. — Uitel na školce w Hradci Králowé.

We Kwtech VI. 1008. k.

Worel, Josef. — Narozen dne 13. Lislop. 1801

w Opon w Králowéhradecku. Školy gymna-

sialní odbyl w Rychnow, libomudrctwí a bo-

hoslowí slyšel w Praze. R. 1825 dne 10. Srp.

na knžstwí poswcen, a w Listopadu téhož

roku do Cerhowic co kaplan dosazen, odkudž

ale po 7 msících na žádost tehdejšího dkana

w Žebráce Wojlcha Nejedlého k nmu pe-

sazcn. S poátkem r. 1832 stal se admini-

strátorem fary w Cerhowicich, a po 5 msí-

cích fary w Poápich, a wšak w Listopadu

téhož r. opt do Žebráka se wrátil. W Dubnu

1835 prsBsentowán od dkana Nejedlého na
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xposilurii we Zdicích, kteréžto Zdické bene-
ficiuin již od r. 1696 s dkansiwiin spojeno

bylo. Jpšlé za ži«obyli NejedltMio naídilo

ale zemské g-iibemiiim, aby w pádu nprázd-
néní dékanstwi >v Žcbrúce fara Zdická zase

jako pedíím samostalnau se stala. Po umrlí

Nejedlého zaaly ledy wyšší instance o roz-
dlení tch dwau beneficii jednali, ehož ná-
sledkem stal se dekretem dvorského kance-
láe od 16. Ledna 1816 samostatným lará-

enj Zdickým.
1. Scslero písní pio jeden hlas pri forlepianii VI.

519. a.

2. Ti básn Clitnclcnskélio n Er])Ciia VI. .51 9. 1).

Worel, Karel. — Farái- na Dauhrawici, pak
\Y dom diichownich wyslaužilých u s\v.

Bartolomje 1783,
1. AVíra samospasilclná katolická cle. YI. 1763.
2. Konfessí heiwetská VI. 1773.
3. Uozinýšiení se wlastence na otázku, jaké wíry

se pidrieii sIu.m VI, 1776.

Wprlický. Wácslaw; 1717.
Žaltá a rozliné písné V. 143

Worliuý, Pawel (jinak Aquilinas) Králowé-
hradecký. — Stal se bakaláem r. 1546^
fará w Kvjowé na Morawé na panstwí Woj-
técha z Pcrnšleina, poeta latinský; 1553—
1564,
1. Eleeantissimae colloquiorum formulae cx Te-

rentio ctc. Spiisoby iiiltnvení etc. IV. 24.
2. Reffulac conimunes riviiis vitae ctc. quibus

additi siinl rythnii boheniici IV. 204.
3. Dieta Graeciae sapicntuiii (pel.) IV. 274.
4. Catoiiis Dislicha (pel.) IV. 277.
5. .Modlitby pobožné IV. 19C1.

Worlicný, Jan (jinak Aquilinas). — Bakalá
1545.
Žaltá Mv. Dawida IV. 67.

Woawa, Pawel Ildefons: 1720.
Slawíek Swatoprokopský V. 118.

Wota^va, Šebeslian. — Františkán; 1784.
Irounání nesrownalého iiwola etc. VI. 2212.

Woýpka, Josef. — Narozen 10. Bijna 1802
we Wácslawicich ; administrátor w Popowi-
cích w Kauimsku.
1. Wýstraha od pití páleného VI. 1203.
2. Žiwot nejsw. p. .'Marie VI. 2103.

Wotýpka, Josef. — Školní uitel we Wác-
slawicich,

Rženka z Jcdlowa (dle Smida) VI. 1328.W Píteli mlád. VI. 1402. c.

Wrána. íliknláš. — Bakalá a sauscd w
Litomyšli; 1566.
1. Komedie ctc. o wdowé Jiidilh IV, 234.
2. Kniha wýkladinv na Iraktal etc. Hasisa (pel)

IV. 885.

Wrána, Simon Bernard. — Naro7.on 27, íiijna

1785 WC Hrachouišlich; sludowal w Budé-
jowicich: knzem stal se 19. Srpna 1810;
zámecký kaplan na Worlíce: fará w Jliro-
>virich; bi.sk. nolár.

1. Historie biblická YI. 1882.

2. e pohební na Karla kníž. ze Šwarcenbcrka
VI. 2088.

3. l'tr|)oní a smrt nkterých s\v. muedlníku etc,

VI. 2190.

M Hlasateli VI. 539. a.

Wratislaw, \\'ácslaw, zMitrowic, slawu rytí-

ského. — Narozen 1576. Byl s wyslancem

baronem z Krekwic 1591 u lureckého dwora,

kdež wyslanec usmrcen, a pruwodií jeho do

vezení dán. Nazwán pro swé píhody wbec
Turek,
Píhody swé IV. 656.

Wratislaw, Maximilian. — Missioná ehol-

ního ádu apoštolského 1693.
1. Kwítek w církwi swaté wykwetlý elc. (On-

dej Avellino) V. 1293. a.

2. Diwouvorný eholního knžslwa patriarcha

s\v. Cajetanus V. 1293. b.
^

Wratislaw, ^Vácsla^v. — ádu Thealinského

1719.
Krwasví potúkowé prýstéjicí se elc. Y, 1471.

Wrba, Jakub Ferd. Ant, Nimburský. — Mšfan
Nowého msta Pražského 1691,
1. Krátký wýtah práw mstských etc. Y. 604.

2. Jana Baptisty: Wnec wénosli (pel.) Y.

1431.

Wrbeiiský, Yiktorin, — Narozen w Týn
\VllaNvském ; studowal w Launeeh, polom od

r. 1601 byl alumnem akademie Karlowy;

spráwcem školy sw. Stepána na Nowém
mst Pražském r, 1603— 1604; r. 1605 stal

se mistrem swob. umní, a byl 1604— 1606 19,

Ledna pedním spráwcem školy Králowéhra-

decké; potom fará we Brodu Nmeckém, w
Náchod, assessor konsisloe. Po bitw Blo-
horské zbawen fary swé w Praze byl w
poselstwí w záležitostech university u kur-

firsta saského (lo2I); ímž nelibost císa-

ského místodržitelstwa sob spsobiw, z Prahy

wypowdn.
1. Wzácného Compelle intrare poruení IV. 733.

2. Chiragogia sacroruni bibliorum cle. IV. 1161,

3. Synopsis neb tabule elc. lení wýroních IV,

1.375.

4. Harmonia ewangelislarum lY, 1424.

5. Konfessí eská IV. 1425. a.

6. Obrana konfessí letéž IV. 1425. b,

7. Snem Ninivclský IV. 1435.

8. Katechismus IV. 1454.

9. Nowé lélo, 1. j. nowého krále Emanuele wl-
lení etc. IV. 1474. 1792. a.

10. Wýklad listu Kristowa etc. lY. 1538.

11. Po.>'illa lY. 1565.

12. Kázaní pohební elc. nad Johannau Daubraw-
nickau IV. 1700.

13. Historia o umuení p. n. J, K. IV. 1792. b.

Wrbtický, Hlikuláš. — Z msta Klobuk,

warhaník we Slawi-né, okolo 1708.

Pamti msteka Slawiína V. 330.

£ Wrcsowic, Wolf. — Stawu rytíského,

pán na Daubrawské hoe , Teplici a Krupce,

císaský radda, nejw. písa a prsrsident ko-

mory 1564.
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Právva a zízení zemská králowslwí eského IV.

^918.

Wrtátko, Antonín Jaroslaw, — Narodil se

39. Kwtna 1815 w Nowých Benátkách nad

Jízerau. Nejsa ani úpln dwa roky stár,

ztratil již otce swého. Prwníni poátkm
školním nauil se w Nowých Benátkách. Stu-

dia gymnasialní w Mladé Boleslawi r, 1833
dokonil. Ohlíbiw sob nad míru klassiky

ecké
,

již co žák twrlé latinské tídy Ho-
mera w pwodním jazyku horliw ítal.

Téhož práw asu Jan Wlek, dostaw se do

Benátek za kaplana , zde Iliadu do eštiny

pekládati poal. Jeho powzbuzením a pí-
kladem Wrfátko k jazyku mateskému pilnul.

R. 1834 odebral se do Prahy na studia filoso-

fická. Stulc, Píchl, Sohaj, Luhomirský, Trojan

a Tomek byli spolužáci jeho Ave filosofii. R.

1836 nastaupil studia práwnická. Té doby

s Tupým prwní zasadil se o wydávvání alma-

nachu „Wesny," ke wšem tem roníkm
pispíwaje. W prázdninách r. 1837 wykonal

s Riegrem w osmi nedlích paut ti sta mil

obnášející po Moraw, Doleních Rakausíeli,

Uhersku , Halii , Krakowsku a Slezsku a

wešel takto we známost s nejslowútnjšími

literatory slowenskými a polskými. Po od-

bytých studiích práwnických oddal se wycho-
watelstwí. R. 1841 a 1842 cestowal s ro-

dinau swob. Pána z Hildprandtu, u níž pe-

staunem byl, po Itálii, delší as ZAvláštc w
Benátkách a we Florencii krasowdeckými
studiemi se zabíraje. Téhož asu wyuowal
za zimního pobytu w Benátkách arciknížata,

syny mistokrále Benátského w jazyku eském
a w slowanském národopisu. R. 1847 pišel

za pstauna k rodin wlastenQckým duchem
proslulých hrabat z Harrachu.

1. líotzebue: Beluw autk fpel.) VI. 677.
2. Wesna (Redigowal) VI. 770.

3. Sofoklesuw Oidip etc. (pel.) VI. 931. b.

AV asopisech: Kwly VI. 496. k. 559. g.

1036. i. 1140. o. 1409. f.

ze Wšehrd, Viktorin Cornelius. — Stawu
rytíského. Narozen we Chrudimi ; stal se

mistrem swobod. umní w Praze 1483 ; byl

professorem na universit-, dkanem fakulty

filosofické r. 1484; stal se potom sekretáem
krále Wladislawa, pak místopísaem králow-

slwí eského. eník a práwník proslulý.

Umel r. 1520 w dom swém na Újezd w
Praze.

1. Knihy dewatery o práwiech a siUliech i o
dskách zem eské III. 294.

2. Sw. Jana Zlatoústého: Kniha o naprawení pad-
lého (pel.) III. 864. a.

3. Druhé knihy sw. Jana Zlatoústého etc. III.

864. b.

Wussiii, Kašpar. — Tiska 1700.

Diclionariuin von dreien Spracheu etc. V. 58.

Wydra, Stanislaw. — Narozen w Hradci Krá-
lowé 1741, 13. Listop. Jesuita, doktor filo-

sofie
; rektor university, professor mathema-

liky na wysokých školách Pražských; umel
3. Pros. 1804.
i. Poálkowé aritmcliky VI. 1.390.

2. Swazck kázaní swáleních VI. 1926.
3. Kázaní w chrámu sw. Markéty w Bewnow

VI. 2001. a.

4. Kázaní w chrámu sw. Iía.Šlala VI. 2001. b.
5. Kázaní na den sw. Štpána VI. 2001. c.

Wyohaeus, Wácslaw Pankiacius- 1099.
O nejsw. nowého zákona obti V. 1114.

Zabilansliý, Jií Horský; 1G04.
1. Kázaní swadební pi oddawcích p. Wácslawa

Michka z Radostína IV. 1619. a.

2. Kázaní o stawu manželském IV. 1619. b.

Záborsky, Jonáš ze Zábory w Tur. stolici;

kaplan w Pardiowcech.
W asop. miis. VI. 8. f.

Ziihorský, Bol. 1840— 1841.
We Kwétech VI. 496. k.

Zahradník, Vincenc. — Narozen 29. Pros.

1790 w Mladé Boleslawi; fará w Kešicích.
Umel 1836, 29. Pros.

1. Bajky VI. 581.
2. Dušcslowí VI. 1166.

O písaze VI. 1206.

Králky katechismus VI. 1849. a.

Dostpená zahrádka dílek dobrých VI. 1849. b.

Iloniilctické ei VI. 1915. a.

Rozwrhowé kázaní etc. VI. 1915. b.

Scdinmecítnia swátcních kázaní VI. 1960. a.

Kázaní nedlní VI. 19C0. b.

10. Modlitby katolick.'- VI, 2418.
W asopisech: nsopis pro kalol. duch. VI.

li 25. c. — Hlasnlcl 1173. e.

Zahradník, Wáclaw. — Narozen 30. erwna
1791 w Rychnow: kaplan w Králowé dwoe,
pak lokaliála w Sendražicích.

C?) Re pi poswéccní památky na bojowišti blíže
Chlumu (pel.) VI. 2034.

Zahuiiien<^ký, Jan z Wolyn. — Fará Ho-
staunský 1620.
1. O stawu manželském nauení IV. 707.
2. Abecední wýtaU z now. zákona IV. 1159.
3. Kázaní o sw. trpeliwosti IV. 10O3. a.

4. Kázaní potšitelné wšeclinm pod obojí pi-
jímajícím IV. 1603. b.

5. Kázaní potciitclué, otázka cle. (o témž) IV.
1662.

6. Kázaní pohební na památku rodu p. z We-
sowic IV. 1679. a.

7. Kázaní iind tlcm p. Matiáse Kaplíe ze Sule-
wic IV. 1679. 1).

Zachius, Jakub áslawský. — Rektor školní

u sw. Mikuláše na Starém mst Pražském
r. 1600.
Modlitby pramen žiwý IV. 1973.

Zajíc, Jan z Hasenburka; 1489.
List, w nmž napomíná mistr&w Pražských etc.

III. 703.
^

Zalužanský, Adam. — Mistr swobodných
umní a doktor lékastwí; professor w uení
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Pražském r. 1591— 1594; dkanem fakulty

filos. r. 1591; rektorem 1593. Ožeiiiw se

r. 1594, 10. Oerwence , musil dle statut

university proti wli swé složili reklorstwí

i professuru. Byl wýletný léka a dmyslný

botanik (Linnéjský systém prwní wynaleil).

To wydání majestátu r. 1G09 byl horliw pro

reformaci akademie, a, jak se zdá, nezccla

bez saukromnébo zanewení na professory

pro swé wylauíení z university. Umel v.

1613 asi 11. Prosince.

1. Melhodus herbaria IV. 87T. a.

2. Hád apalhekáský IV. 877. b.

3. Cena neb wyniení wšech lékaslwí IV. 877. r.

Záiui-ský, >viz Philadelphus.

Zap, Karel Ladisiaw. — Narodil se dne 8.

Ledna 1812 w Praze na Poií. Z farni

školy u sw. Petra byl dán do hlawni školy

u PiaristQw , a u týchž také wšech šest

škol latinských nawšlwowal. Roku 1831

wslaupil do prwnilio filosclického bhu na

universit Pražské , a odbyw i druhý bli.

sludowal r. 1833 práwa. Odbyw prwní rok

práw , vvstaupil w Záí 1833 co praktikant

k tehdejšímu c. k. úetnímu kancelái pro

dchody z tabáku a kolku, kdež stráwil ti

léta. Roku 1836 byl jmenowán akcessistau

pi témž úetním kancelái we Lwow,
kamž se w Listopadu eeného roku odebral.

We Lwow stráwil pl dewáta roku a po-

užil toho asu, seznati slowanský žiwot na

•wýchod a literaturu polskau , nialoruskau a

welkoruskau. R. 1841 pestaupil k c. k.

státní autárn Lwowské co akccssista prwní

tídy, kdež se pozdji také ingrossistau stal.

n. 1845 podailo se spojenému úsilí jeho

pízniwcúw, že ze Lwowa nazpt do wlasti,

a sice k Pražské c. k. státní autárn pe-
sazen byl. Téhož roku byl pak w Listopadu

od král. eské spolenosti nauk za mimoád-

ného auda pijít. Roku 1648 stal se oirici-

alem pi státní autárnc, a pistaupil co aud

k wýboru pro wydáwání eských prozatím-

ních knih gymnasialních: posléze byl w Beznu

1849 od tehdejšího c. k. zemského pra?sidium

jmenowán za supplujícího professora eského

jazyka na Pražském Nowomstském gymna-

sium a r. 1850 professoreui na eské reální

škole.

1. Pautník (Redig.) VI. 762.
2. Cópnla zábawn spisy (pel.) VI. 907.
3. Zrcadlo iiwola na wýchodní Ewrop VI. 1005.
4. Popsáni Prahy VI. 1024.
5. Mcrklasíiw: Malý píruní atlas Cpomocí jeho)

VI. 11.^9.

6. AV.ieobccný zempis VI. 1160.
AV a.sopisch: Kwty VI. 63. a. 913. c. 1036. i.

1067. q. 1076. g. 1140. o. _ AVela 913. d,

1067. n. — Casop, mus. 1008. d. 1067. i. 107C.

b. — Wlastimil 100«. p.

Zapowá, llonorala (z Wišniewieckých ). —
Chot pedešlého z polského rodu šlechti-

ckého, narodila se 5. Dubna 1825 w mst
Sniatyn nad Prutem w Halii , stráwila léta

mladictwi we wsi Žabie nad eremošem w
horách Karpatských mezi Huculy, potom w
msteku Janow na rowinatém Podolí, ko-

nen w krajin nad Prulcm, kde se w m-
steku Zablolow r. 1838 se swým chotm
poznala, a s ním r. 1841 do Lwowa a r.

"

1845 do Prahy se odebrala.

\\ asopisech: Wela VL 913. d. 1008. f .

—

Kwly 1076. g.

Zape, .Tosef Redemt; 1802.
Králka hist. zpráwa o založení cle. inslilulu pro
nmé VI. 1254.

Znruba. Kašpar. — Kaplan w Kláštee.

Splendor et gloria donius Waldsteinianae V. 338.

Zárybilický, Jan; 1609.
Píse na smrt Roziny Zeydlicowé z Sonfeldu IV,

192.

Zatoil, Jan Norbert z Lówenbruku ; 1684.
Lelo- a dennopis (o obležení šwedském r. 1648)

V. 282.

Zaubek, Jan. — Slowák, církwe ew. Tren-

anské kazatel, senior; umel 18. Února 1825
w 80. roce wku.
1. iNábožné kázaní o powinnoslech poddaných

VI. 2026. a.

2. To deuni laudamus elc. za nawrácení pokoje
VI. 2026. b.

3. Pohební kázaní etc. ku památce Jana Bogádi
VI. 2085.

Zaui*Ck,'31arlin Josef. Dkan Telecký 1735.
INejwyiší cedr elc. Jan Nepomucký V. 980.

Záwta, Jií ze Záwtic. — Narozen w Praze

1575; koncipista u kanceláe dworské, pak

dwoan krále Matiáše. Pi powstání stawfl

pidržew se strany ewangelické, u wný
žalá odsanzcn 1620. Balbin uenost jeho

chwálí.

1. Zpwy modlitebné za šfastné panowání krále

Matiáše IV. 133. a.

?. Kancionál IV. 133. b.

.1 Rorate IV. 133. c.

4. Akta elc. mezi Rudolfem a Matiášem IV. 453. a.

5. Wvpsání slawného píjezdu krále Matiáše IV.

453. b.

6. Korunowání JMti Maliáše krále etc. IV. 453. c.

7. Odjezd z hradu Pražského JMti Maliáše krále

etc. IV. 453. d.

8. VVypsání šfriálného píjezdu cle. králowny Anny
IV. 453. c.

9. Wolení a korunowání elc. Matiáše IV. 453. f.

10. Wjezd elc. Matiáše etc. do ezná IV. 453. s-

1 1. Korunowání etc. Ferdinanda druhého IV. 453. h.

12. Korunowání etc. králowny Anny IV. 453. i.

13. Schola aulica 1. j. dworsliá škola IV. 731.

Záworka, Tobiáš Lipenský. — Narozen w
Lipníku; fará w Olši blíž zámku Pernšteina;

dkan Daubrawický 1607. Roku 1597 shoel
<
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mu kancionál (Písn chwal božích); znowa
tedy jej wyholowiw, do Praliy jel, a Daí-
ckému jej podal.

1. Zpíwání pohební staré i nowé IV. lOG. a.

2. Písn chwal božích IV. 106. b.

3. Prawidlo služebností církewních IV. 1748. 1952,

Zbraslavský, >viz Kaška.

Zeberer, Jan. — Narozen 1712. Kancle'No-

wého msta Pražského. Umel 1789.
Slovvník némecko-eský Ví. 151.

Zeithamniei', Jií. — Narozen we Štkni 31.

erwence 1800, studowal w Praze r. 1813
— 18 na gymnasium Staromstském a filosofii

r. 1819—31 na universit tamže, stal se

adjunktem pi fakult filosofické r. 1823 na

tyry léta, r. 1826 doktorem filosofie we
Wídni, r. 1827 supplentem uitelské stolice

hospodástAví a r. 1828 professorem huma-
nitním na gymnasium Píseckém. W Písku za-

ložil knihownu mstskau r. 1841, a byl audem

a jednatelem tamjší opalrowny malých dítek,

protož se tam stal estným mšfanem. Roku

1847 dostal se do Prahy na Malostranské

gymnasium, r. 1848 byl wywolen za auda

prov. školní rady pro gymnasia w echách,

r. 1849 za mimo. auda kr. eské spole-

nosti nauk a r. 1850 za auda komissí zkau-

šící kandidatw uitelstwí gymnasialního pro

filosofii, jakož i školním zemským raddau.

W asopisech: Cechoslaw VI. 932. c. — Ca-
sop. mus. 1173. a.

Zclinkowá, Jos. Mnohoslawa, 1846.
We Kwlech VI. 496. k. — We Wele 496. ni.

Zelotill, Wácslaw z Krásné hory (a Formoso
monte). — Naror.en w Praze; stal se baka-

láem swob. umní r, 1555, mistrem 1561,
doktor w iékástwí

;
professorem w univer-

sit asi od r. 1564; dkanem fakulty filos.

1568, 1569, 1577. Umel 1585 17. Kwtna.
1. Kalendá hwzdáský IV. 762. a.

2. Kesanské etc. uwažowání nowé té a zázrané
hwzdy etc. IV. 762. b.

3. Jana Garcea o nakažení powlí neb moru,
kniha meteorologická (pel.) IV. 805.

Ziak, wiz: Žák.
Ziaiiilowský, wiz: Žaiidowský.
Ziegler, Jos. Liboslaw. — Narozen 10. er-

wence 1782 w Králowé Hradci, doktor theo-

logie, professor bohoslowí patýského a li-

teratury eské w Hradci Králowé, pak dkan
we Chrudimi, kdež umel 23. Kwtna 1846.
1. Nejkratší spíjsob dobropíseninosti eské do-

konale se nauiti VI. 59.

2. Bohniische Uibunfien VI. 77.

3. Mluwnice eská VI. 92.

4. Píseii pi mši svvaté VI. 236, a.

5. Píse postní VI. 236. b.

6. Píse církewní Pange lingua VI. 236. o.

7. Píse národní na den naroz. cis. Frant. I. VI.

450. a.

8. Též VI. 450. b.

9. Radostni citowé Chrudimských, an Leopold
hrabe ze Stolberka elc. VI. 450. c.

10. Uobroslaw VI. 740. a.

11. Milozor VI. 740. b.

12. Milina VI. 740. c.

13. Poádek k hašení ohn w Chrudimi etc. VI.
1246.

14. Pítel mládeže (Redigowal) VI. 1260.
15. Wrný raditel VI. 1261.
16. Církewní modlitby pi pr&wodech ke hrobu

yi. 2121. a.

17. Církewní modlitby pi zaopatowání nemoc-
ných VI. 2121. b.

18. Církewní pobožnost na kížowé dny VI. 2321. a.
19. Církewní pobožnost na slawnost bož. tla VI.

2321. b.

20. Kížowá cesta VI. 2321. c.W asopisech: Rozmanitosti VI. 588. b. 1125.
a. 1475. a. — Wídenské listy .599. c. 932. b.
1067. c. 1162. b. 1409. a. — Hlasatel 932. a.— Pítel mlád. 993. n, — Dobroslaw 1067. d.

1084. a. — Milina 1067. g. — asop. katol.
duch. 1125. c.

Zima, Anton. Josef; 1786— 1791.
1. Znamení wlastenské wdnosti na den pro-

wozowání eské hry na Pražském Nowomst-
ském diwadle VI. 365. a.

2. Wdnost a radost etc. (o témž) VI. 365. b.
3. Na den prowozowání etc. Betíslawa a Jitkv

VI. 365. c,

4. Oldich a Božena VI. 613. a.

5. Tharsia z Tyru VI. 613. b.

6. Ukrutný Jan Pieriere VI. 779.

Ziiumermaiin, Jan. — Narozen 5. Kwlna
1788 w Tomících ; kižowník s erwenau
hwzdau; skriptor w c. k. bibliotéce Pražské;

censor knh; umel 1836 na choleru.
1. Píbhowé králowstwí eského zbhlí za pa-

nowání Ferdinanda I. VI. 974. a.

2. Píbhowé elc. za panowání Maximiliana II.

yi. 974. b.

3. Ziwotopis sw. Jana Nepomuckého VJ. 2185.
4. Palma Swatojanská VI. 2440.
W a s o p,i s e cíi : Cechoslaw VI. 1036. b. 1067.

e. — Casop. katol. duch. 1125. c.

Ziiumernianil, Josef Wácslaw. — Narozen
dne 5. Února 1804 we wsi Tomících w
Beraunsku; studowal na Malostranském gym-
nasium; libomudrctwí a bohoslowí na uni-

versit Pražské; dne 9. Dubna 1829 byl na

knžstwí poswcen, pak téhož roku kaplanem
we Woechu blíže Prahy uslanowen : roku
1832 za kaplana do Prahy k swat. Hawlu
powolán a roku 1838 lokalistau w Stodl-
kách též blíže Prahy ustanowen.
1. Ztracený syn VI. 871. a.

2. Riižc ímská VI. 871. b. 1382. a.

3. Miloslaw WInowský VI. 1382. b.
4. I\Ioští laupežníci Ví. 1382. c.

5. eská postylla VI. 1917.
6. Ranní kázaní VI. 1968.
7. Ziwotopis sw. Prokopa VI. 2199.
8. Panna Orleanská, dle Gorresa VI. 2263.
9. Auplná modlitební kniha (pel) VI. 2427,

10. Poklad duše VI. 2445. a.

50
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11. Wtneek rajský Vf. 2445. b.

12. Perla kicsfaiiská "VI. 2445. c.

W asopisech: Kwty VI. 40G. k. — AVIasti-

inil 913. o.

Zipííer; J836.
A>c llroncc VI, 1008. h.

Zlobický, Josef Walenlin. — Narozen weWe-
Iclinidé na Monnvc 14. 1'nora 1743; pro-

fessor literalury a jazyka esktflio >ve Wídni

w Terezínské akademii , adjnnkt regislralorni

pi nejwyšší sandni kancelláíi dworské od r.

177fi: uinrel 24. Bezna 1810.

1. ^mdi-. Jana Kiance: A^ edcní k prawnin a do-

konalniu babímu iininí (z nni.) V. 593.

2. Clánk(nvé wojenšií (pel.) VI. 1447.

3. AV.ifobecný ád sandný (pel.) VI. 1664.

4. Rád wšcobecný pi zbézích witel (pel.)
VI. IGGJ.

5. Naízení etc. >ve wcech manželstwí (pel.)
VI. 1666.

6. Mšeobcrná práwa nislská (pel.) VI. 1G71.

7. .lospfa II. práwa wieobecná nad prowinními
(pel.) VI. 1G72.

8. Jo.scfall. Hád saiidní hrdelní (p e I.) VI. 1773.

•J. Františka II. Kniha práw nad peinním hr-

delním elc. (pel.) VI. 1778.

10. Tabella. t. j. krátké obsažení wšech elc. zlo-

inu a jejich trestw (pel.) VI. 1779.

Zloch, Wácslaw. — Práwník.

W asopisech: Kwly VI. 559. g. — Wela
1G86. d.

Zmrskal, Job z Domanowce a na Leštinách.

— Orawské stolice niisto-viceišpán ; 1781.
Škola Jobowa V. 15 iC. VL 220.5.

ZuJÍslowský, Adam. — Knz; 1613.
Malairma t. j. iékastwi ztenující zármutky po-

b(.in<ch "iV. 1902.

ZpUllý, Aleš. — Knéz ádu piarislského

;

iMorawec Uhersko -Brodský; ucilel eského
jazyka w akademii Nowomstské za Wídni;

1783.
Kniha ke tení a pekládání etc. VI. 1280.

Zubiu-ek, Wit (Denlulus); 1592.
IM^rn o .swirnosti manžcl.ské IV. 186.

Zucb, Josef Hugo z Nordiieimu. — Krížow-

ník s cerw. hwzdau ; arcib. notár 1824.
Kc pi obti zákona, kterauž \v 50. roce op-
towal Nvcefor Enzmann VI. 2040.

Zuchy, Fr. Alois; 1800.
Ivázaiií o posílání dti do školy VI. 2017.

Zuiliail, Ant. Krasoslaw; 1838.
\V asopisech: Kwly VI, 496. k. — AVcla

496. m.

Zwerina, Fr. z Rubwaldu. — Narozen 1818;
radda w Hostinném; umel 11. erwence
1845.
AVe Kwlech VI. 496. k. 559. g.

Zyua!da, Jindich Wác. Kauimský. — Fará
l.omniiký nad Lužnicí 1668.
1. Zbhnutí G7 l(.i od 1. p. 1(500 až 1667. V. 213.
2. Deyni Kaurima msta V. 310.
3. Celenská w .Šlyrsku zahrada V. 1174.

ZÁk, Vincenc PaAvel. — Narozen 1795 w

Ausobí w áslawsku; wyswcen 1820; kaplan

u sw. Tomáše , u sw. Magdaleny >v Brn

;

r. 1835 katecheta pi normální škole a kon-

sistorialní radda tamže.

1. Bohmischc Sprachlchrc fiir Deutsche VI. 89.

2. Filotea (z francXVI. '2274.

W asopisech: Casop. nnis. VI. 932. f.

Zák, Josef Wácslaw. — Narozen we Wese-
líku w Táborsku r. 1805 2. Února. Chodil

do školy we Wllawskéni Týne
,
pozdji w

Praze >v Týn; pl ctwrta roku sludowaw

techniku, nastaupil we swéin 23. roce uení

knihliskaské w arcibiskupské tiskárn w
Praze. W 30. roce odweden na wojnu, lyry

léta slaužil w pluku Kuerowském (pozdji

Latour , nyní Benedek nazwaném), a sice

prwní rok co sprostý a zastupitel, polom co

desátník. Pro onemocnní propuštn z wojny,

byl sazeem nejprwé w arcibiskupské tiskárn,

potom u synu Bohumila Haase, od r. 1836

faktorem arcibiskupské tiskárny až do roku

1849 s pestáwkau 11 msícfi w roce 1840,

kdež ídil Gájowu tiskárnu w Záhebe. R.

1819 dostal se za faklora sazeského do

tiskárny syn Bohumila Haase.

1. Do wšeho se plete (dle Jiingera) VI. 682. a.

2. Hubika (od Kaslelli) VI. C82. b.

3. Zlý Krolo (z angl.) VI. 682. c.

4. Dwe Marienburskó (od Kolzebue) VI. 682, d.

5. Nesworní bralí (od léh.) VI. 682. e.

W asopisech: AVeia VI. 913. d.

ŽalailHký, Hawel (též Phaéton). — Narozen

1571 w Žalanech kraje Litomického ; fará

w Ledi , na Horách Kutnách, pak u swat.

Jiljí w Praze (1615); umel r. 1627 10.

Bezna, w stáí 56 let.

1. Ilislotia etc. o zkáze Jerusalema IV. 292.

2. Spis o protiwenstwích církwc IV. 577.

3. O ctnosti angelské IV. 703. b.

4. O pokoji a wáleném nepokoji IV. 703. b.

5. O dílkách kesfanských IV. 703. c.

6. Spis ku poctiwosti pohlawí ženskému IV.

703. d.

7. O starosti a náhlé smrti IV. 703. e.

8. Knížka o starostí IV, 703. f.

9. Knížka o ncmocech IV. 703. g.

10. O ctných manželkách IV, 703, h.

11. O pohbích IV. 703. i.

12. O arách IV. 834. a.

13. O obludách noních IV. 834. b.

14. O dwau posledních a nejpotšitelnjších wíry

kcsf, artikulích IV. 1374.

15. Knížky dwoje o angeiích dobrých a zlých IV,

1443, a.

IG. O beránku božím IV. 1443. b.

17. O swalých ženách IV. 1473. a,

18. O slawnm penesení etc. sw. patriarchy

Enocha IV. 1473. b.

19. S;tis noh kázaní prwní o sw. muedlnících

eských elc. IV. 1634. a.

20. Ká/.auí o drahém božím tle IV. 1634. b.

21. Spisowé o muedlnících eských IV. 1634. r.

22. Ku památce muedlníku našich eských IV.

1G84. d.
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23. O sw. Janu ktiteli a o sw. Pawlowi kázaní
IV. 1634. e.

24. O welikých modláských bludích etc. IV.

1634. f.

25. Honiilia nad smrtí p. Alžbty manž. Sam. Fon-
tjna IV. 1712. a.

26. Ctwero pohební rozjímání nad smrtí p. Hawla
Štýrského IV. 1712. b.

27. Knížka o služebnosti a služebnících sw. ewan-
gelium IV. 1752. a.

28. Napomenutí pro knží etc. IV. 1732. b.

29. Knížky dwoje o skutcích p. n. J. K. IV. 1793. a.

30. O druhém Éliásowi etc. IV. 1793. b.

31. O nádob bozi wywolené, totiž o Pawlowi
swatcm etc. IV. 1793. c.

32. Troje rozjímání o nejsladším jménu Ježíš IV.

1874. a.

33. O posluchaích sw. ewangelium IV. 1874. b.

34. O nejšw. božím slowu IV. 1874. c.

35. O poct boží nejpednjší etc. IV. 1874. d.

36. O tyech wcech , kteréž se nejposlednjší
jmenují IV. 1874. e.

37. Pemyšlowání o smrtedlnosti etc. IV. 1874. f.

38. O sedmi ranách božích IV. 1874. g.

ŽalkOWský,Frant. Fridrich ze Žalkowjc-, 1698.
1. Kwítek májowý uwadlý t. kázaní etc. nad

Kandidem Šwendau. V. 1085.

2. Rže duchowní líbeznosti etc. V. 1446.

Žalud, eho Gorlický; 1609.
Kalendá IV. 779. e.V

Žalud, Jií Jan z Mostu. — Mathematik a kantor

w Chebu 1633.
Kalendá V. 520.

Žaiidoi,vský, Sewerin z Budšína 1627.
Triumphus Christi regis redivivi V. 694.

Žatecký, Pawel. — Stal se bakaláem swob.

umni r, 1470, mistrem 1475
5

professorem

na universit od r. 1476 až 1499; dka-
nem fakulty filos. r. 1477, rektorem 1484,

1492, 1496; roku 1500 w post zwolen

za administrátora strany pod obojí; stal se

dkanem u sw. ApoUinaíše ; umel w d-
stojenstwích tchto r. 1517, 4, erwence.
1. Traktát o pijímání malých dítek III. 76.5.

2. O sw. Máí Magdal. etc. (pel. z lat.) IV.

1781.

Želecký, Norbert z Poenic. — Opat Hra-

dištský 1680.
Mons pietatis etc. V. 1183.

Zelcchoivský, Šebcstian Ant. z Želechowa.

— Auednik panstwi Nowomstske'ho w Mo-
raw ; 1619.

^ Kowina o zázraku etc.w ddin Wodrawci IV. 845.

Zeleíawský, wiz Regius, Štelcar.

Železeiiský; 1839—1842.
We Wele VI. 1220. c.

Zeli, Ludwík; 1839—1842.
Básn VI. 344.

We Kwtech VI. 496. k.

Z Zeroília, Karel. — Rodu pan»kého ; na-

rozen w Brandýse nad Orlicí 14. Zái 1564.

W Janow (Genua) lichým a mrawným Theo-

dorem Bezau ku kalvinske'mu náboženstwí

peweden
;

potom eský bratr. Slaužil co

woják, weda pluky morawské 1596; na to

hejtman markrabstwí morawske'ho , a neka-

tolík, wren ziislal Ferdinandowi lí. Pedce
roku 1628 sthowati se musil do Wratislaw,

prodaw statky swe'. Powoleno mu jiti do

Perowa w Moraw , kdež i umel. Muž
oswícený; Maecen swého asu weliký ; umel
1636.
1. Píse (w kancionálu) IV. 1.54.

2. (Dopisy jeho) IV. 244. 1130. V. 646.

3. (Sepsal swau cestu do západních zemí) IV.

658.

4. Apologia IV. 1464.

Zídek, Pawel. — Rodilý Žid (odtud jeho

jméno) z Prahy ; pestaupil ku kesfanske'mu

náboženstwí, naež studowal we Wlašich.

Stal se mistrem w Padui , w Bononii , we
Wídni, též doktorem theologie. Po husitských

bauich wrátil se do Prahy, kdež r. 1443
pijat do fakulty, dwakrát pokutowán odpro-

šenim pro roz.liné urážky proti jiným spolu-

audfim; konen nejspíš r. 1448 s jinými

mistry katolickými wystaupil z university.

Stal se kanowníkem Pražským; snažil se, ac

darmo, o biskupstwí Olomucke', te'ž Litomyšl-

ské ; žil roku 1466 u dwora krále Jiího u

welmi bídném stawu, a ume! snad málo let

po smrti krále Jiího (1471).
1. Wšeobecná historie III. 120.

2- Spráwowna III. 218.

^ 3. (Encyklopedie) III. 267.

Zirowilický, Wácslaw. — Karozen w Hradci

Králowé; od r. 1850 suppl. professor gym-
nasialní w Nm. Brod.

^ We Kwtech VI. 1084. f-

Zítek., Antonín Wácslaw. — Narozen 3. Záí

1795 we Šlahlawici; stal se knzem 12. Srp.

1821 ; kaplan Mšecký; lokalista w Srbci.

1. Cilowé osad^ník Smecnských pi inslallací

etc. Matje Šimáka VI. 439. a.

2. Cilowé osadník Slánský cli a Sineenských
pi obdržení zlalélio estného peníze Mat. Si-

niáka dkana VI. 439. b.

3. Dewalero písní VI. 505.

4. Odmna mrawným a pilným dílkám VI. 132!.

W asopisech: Wcia Ví. 496. m.

Žížka, Jan z Trocnowa. — Slawný wojewfidce

eský (i 1424).
Listy jeho III. 243. 478.

Žlebek, Ondej. — Spráwce církwe ewange-

lické w Staré Túe 1811.
Kázaní po X. nešastné píhod ohn wc Staré

^ Túe VI. 2028.

Zlutirký, viz Ilawluw.
Žweykal. — Mistr zlatnický a mšfan Pražský.

Popsání trojích cest vv Ewrop, Asii, a w Africe
VI. 1002.
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11.

Jména 8pi8owatelii eízíclu

z nichž do eštiny prekUídííno.

inrawmí s 60 hisloriemi proi%.rllof J. : Knížkii

dítky VI. 1287. b.

Andrichoniius: Wypsání iiiesla Jeruscilénia IV,

C51.
Aeneas Sylvius; 1. eská kronika III. 126.

— 2. O štstí í díwný i užitený sen III. 209. —
.S. Kc na snénin Beneiowskéni III. 396.

Aesopus: Bajky III. 106.

Aga pel: Napomenulie , které jest uinil Justi-

nianowi císaínwi .... III. 225.

Agricola: Knížka srownáwající starý i nowý
zákon IV. 1160.

A k w i n u s ; wíz : A (j u i n u s.

Alanus z Rysellu: Anticiaudianus II. 68.

Albert Weliký: 1. Ráj duše II. 82. — 2. O
litjnostech ženských III. 288. IV. 908. — 3. Knížka
o nebeském na zemi obcowání IV. 1842. b. — 4.

O ženách a jich nemocech V. 590.

Albcrtanus: Knížky o ctnostech III. 880.
Albík: I)e rcgimine pestilentiae III. 275. V. 4.

Albrecht mistr: O koském lékastwí 111.290.

Alfons ze SpanI: 1. Kniha Josefa etc. II. 138.
— 2. Traktát o píští iMesiáše II. 153.

Alfonsus Ar b orel: Area foederis V. 1185,

z Alkantary Petr: Knížka zlatá o pemyšlo-
wání V. 1466. a.

Alvarus Emanuel: Principia Grammaticac
IV. 15. — 2. Grammaticac institutíonum libri I. epi-

tome V. 34.

Amadeus a S. Antonio: Ziwot sw. .losefa

Cal. V. 1366,

Amelowský: Hugo VI, 913, d.

Ambrož sw.:^ Kázaní o užitku smrti IV. 1776,

Ammonius: Ziwot p, n. .1. K. IV. 1783.

Anakreon: 1. Mílek poranný VI, 496. k. —
2. Písn VI. 918. 932.

Anderson: Mj bratr Arlhur VI. 853. b.

André R. : IVauení o chowání dobytka pro
owácké mistry VI. 1524.

Angel i: 1. Kwas emeslníkíiw VI. 635. H. —
2. Ze sedmi ta nejskaredjií VI, 635. II. w.

Anshelmus A.: Nauení o poctiwosti III,

868, 869.
'

Antonius z Florencie: Alchymie III. 246.
Antonius z Nap.ule: O ranhojictwí III. 283.
Antonius sw.: Ziwot sw. Kateiny IV. 1789.
A pian Alex.: O lllirírh IV. 276.
Aquaviva: Psaní otcm... o obnowení ducha

IV. 588.

Aquinus: 1. Rozliné údów spisoby III. 272.
— 2. Poklad chudých III. 273. — 3. O tyech roz-

dílích léta III. 275. >;.

Aristofanes: Zlomky VI. 932.

Aristoteles: 1. O tweru pirození III. 274.

—

2. Secreta niulierum III. 289. IV. 278. — 3. Spis o

pirození zwíat IV. 271.

Arndt Joh.: 1. Informalorium biblicum V. 1476.
— 2. Rajská zahrádka kesf, ctností V, 1612, — 3.

Kázaní VI, 1982.

Arnolf Dr. : O požehnaném stromu dubowém
III, 275. y.

Arnošt z II o 1 o m n u c c : O ranhojictwí III. 283.

Athanasius : Symbolm IV. 1765.

Aubanus .1.: Obyeje, prá\ya, ády wšcch
národuw IV. 646.

Auffenberg: Lew kurdistanský VI. 700. 11.

Augustin sw. : 1, Zrcadlo híšných II, 122, —
2. Soliloquia II, 123. V. 1098. — 3. Iloir.ilie proti

hádání II, 124, — 4. Epi.štola o welikosti a dstoj-
nosti sw Jeronýma II. 127. — 5. Rukowt III,

859. a.b. c. — 6. Nauení o poctiwosti .... III, 868.
— 7. Enchiridion IV. 1755. — 8. Kázaní adventní IV,

1761, — 9. Traktát o marnosti IV. 1764. — 10,

Historie Jerusalema IV. 1766. — 11, Nauení kesf,

\)l. 1767. — 12. Psaní Donatistum IV. 1768. — 13.

Kniha o mst božím IV. 1769. — 14. O dni posled-

ním kázaní IV. 1770, — 15, Kázaní manžel&m IV,

1773,— 16, Žaltá IV, 1781.

Aurelius Victor: Djiny ímské VI, 92C. a.

Aventrot: Psaní králi Hispánskému o tajem-

stwí wálky IV, 378,

Bacon Fr, : Wypsání nowóho swta VI, 1232.

Báuerle: 1. Pítel w nauzi VI. 635. IX, IT, —
2. Alina VI. 635. II. i. — 3. Kazafírek ferina VI,

635, 5, — 4, Kauzedlnice Lindana VI, 700, 8.

Bach: Básn VI, 496, k.

B albín: 1. Epitome aneb wýtah knihy hist.

obsahující w sob pamti eské V. 297, — 2. Pe-
podiwná matka sw. horská Maria... V. 1172.

Balinský K. : Tomila VI. 913, c,

Barbensi Jeroným: Duchowní dewítník V.

1566,

Barland Adrian: Vita honesta IV. 699.

Bnrri: Pauší swatomilá V. 1418, c, 1485, b.

Bartolomj: Lékastwí III. 275, a. *,

Bartoš: Ranhojictwí III. 283,

Bíirus Robert: Kroniky o žiwotíiw sepsání

. . . . papež&w IV. 611.
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BasIliusWeliký: Epištola o žiwotu samolném
IV, 1774.

Bauer Gilb : 1. Katechismus VI. 1299. — 2.

Prawidla, eho pi umírajících šetiti máme VI.

2102. b.

Becker: Kniha bídy a pomoci pro sediskýlid

VI. 1178.

Begler Walentin: O žiwotu wném . . . IV.

1906.

Beichl: Prawidla k poítání z hlawy VI. 1393.

Bellarmin Rob,: 1. Umní kesanské V. 704.

1383. b. — 2. Nebeský ebík V. 1383. d.

Benedetti Tudetinský Jak.: 1. O pohr-

dání swtera VI. 253. b. 275. b. — 2. O matce boží

bolestné VI. 253. c.

Benedix: Móda VI. 635. 10.

Beowský hrab: Swj Ziwotopis VI. 1052.

Bergt: Kristus skrze swé umní oslawen VI.

342.

Bernard D. Senenský: 1. Rozmýšlenie a

obieránie III. 867. a. — 2. O boji duchowního Je-

rusalema III. 867. b.

Sw. Bernard: 1. Kázaní o umuení páné IV.

1772. — 2. Písn a modlitby V. 1286.

Berner: Spis o zim VI. 1477.

Bertram F.: Mistr Laukolský a jeho towary-

šowé VI. 886.

Beroaldus Filip: Historie o nešastné lásce

III. 97.

a Beust Joach. : Zpráwa, kterakby lowk k
smrti se strojiti ml IV. 1888. a.

Bidpaj: Bajky VI. 587.

Bilstein J. : Dokázaní prawého uení katol.

proti kacím IV. 1351. c.

Bion: Naíkání VI. 932. a. //.

Biot: Píina zemtesení VÍ. 1488. d.

Birchpfeifer o wá : 1. Petr Szapar VI. 635.

15. — 2. Jan Gutenberg VI. 673. 6. — 3. Hezká
pernikáka VI. 700. 4. — 4. Hrad Smrkohorský VI.

701. 4. — 5. Hynek katw pacholek VI. 701. 6.

Bitner Bart. : Enchiridion consolatorium V.

708
Blozius Lud. : Tnstructio ad perfectionis stu-

diosos V. 1383. c.

Blum: Tináctý pláš VI. 635. 15. — 2. Pane
zsta s námi VI. 2266.

Bogatzký K. H. : Zlatá pokladnika dítek

Bocaccio: Hra pkných pípowídeklV. 221. b.

božích ... V. 1508.

Boileaux: Umní básnické VI. 282. d.

Boiman Jak.: Dics amoris V. 1463. c.

z BomontaM.: 1. Wyuowání w kesf . wíe VI.

1816. — 2. Kniha pro chudé emeslníky VI. 2241.

Bonafonte: Iwan IV. hra. VI. 635. IV. m.
Bonatiolus Lud.: O nebezpených pípadno-

stech thotných žen IV. 908.

Bonawentura: Knihy o žiwotu duchowniem
III. 876.

Borgias: Zrcadlo kres, skutkw V. 1422.

Bossuet Jan: 1. Píbhowé o zmnách církwe
protest. VI. 11 11. — 2. Uení katolické— wylo-

žení VI. 1744.— 3.e o jednot církwe VI. 1998.

Bourdals Max.: Kázaní VI. 1947.

BoudonJin. : 1. Co bfih , lowk, kdokoli-

wk, co já... V. 1413. — 2. Zízení wšech in ke

cti boha V. 1436.

Bouilly: l.WodaVI.649. c. — 2. Hluchonmý
VI. 662. a.

Boz w. Dickens.
Brand: 1. Pouení pro pastýe we zpowdnici

VI. 2130. b. — 2. Bh jest otec náš VI. 2405.

Braun Jind. : 1. Bajky a powídaky VI. 571.

— 2. Wenkowská škola VI. 607. w.
Braunšweik: Liber de arte destillandi VI.

692.

Brezner : Opika VI. 692.

Brigit ta sw. : O zjeweních III. 904.

Bruno Vine: O umuení a z mrtwých wstáni

p. n. J. Kr. IV. 1871.

Brunhauzer: Wynauení strany welikého
užitku strom oechowých Ví. 1535.

Buchholzer Abrah: 1. Rejstík historický

IV. 285. — 2. Modlitby IV. 1987.

Bulharin: 1. Slowané VI. 853. a. — 2. Ne-
známý w Ruších VI. 853. a. — 3. Píhody franc.

wychowatele w Ruších 861. — 4. Iwan Wyžihyn
VI. 874.

Bulwer : 1. Díwka Malínská : VL 853. a. —
2. Bratí VI. 853. a. — 3. Noc a jitro VI. 894.

Bunting Henrich: Itinerarium sacrae scrip-

turae IV. 650.

Bunyan J.: Cesta kesana z msta zkázy do
bl. wnosti VI. 2242.

Byron: 1. Píse VL 496. k. — 2. Parisina

VI. 559. g. — 3. Upír Ví. 853. r.

C a d e t wiz d e V a u x.

Caesar: (Wšecky spisy jeho) VI. 922. c.

Caigniez: Salomaunw rozsudek VI. 635. VIII.

bb,

Cajetanus Alex.: Taužebná suplikací lidí

umírajících V. 1539. d,

Camerano, wiz Kamer a n.

Camoens: Ignacia de Castro VI. 559. d.

Campanus J. R. : O spráw úad III. 223.

Canal: Unterricht uber den Anbau des Mohar
VL 1533.

Canisius Petr: Katechismus IV. 1268.

Capaleone: Kapucín V. 172.

Casman Otto: 1. Zpráwa sw. žiwota kes.
IV. 1888. b. — 2. Bylinky léící IV. 1913.

CastelH: 1. Náek "školákw VI. 496. k. —
2. Rodina Sweycarská VI. 649. b. — 3. Dwa pátelé
a jeden kabát VI. 673. III. p\ 693. — 4. Hubika
na poukázání VI. 682. b.— 5. Ženských se štítí VI.

689. d. — 6. Políbení upsané VL 692. — 7. Starec

w dínowém lese VI. 635. XI. nn. —, 8. Sirotek a

wrah VL 605. XV. yy.
Ca to: Mrawopisy II. 72. IV. 277. V. 254. VL

932. c.

Ca tulí us: Na smrt wrabce. VL 932. c.

Causinus Mik.: l.Dies christianus V. 1411.

—

2. Dwr sw. V. 1452.

Cellarius Christ.: Liber memorialis latini-

tatis probatae V. 63.

Cervantes: Novelly VL 857.

Cicero : 1. O pátelstwí III. 109.— 2. Ctwero
eí proti Katilinowi VL 922. b. 932.

Collin F.: 1. Zpéwy wálené VL 283. — 2.

Básn VI. 297.

de Columna Guido: Trojanské historie II!.

92.

Comestor Petr (Manduca tor): Historia scho-

lastica II. 76.

Conscience: Siska van Rosemal VI. 913. c.

Constantinus P. : O nowém napraweném
kalendái IV. 771.

Co rdus Euricius: O moi, oswicení lékai
etc. lil. 276.

Cornelius Nepos: Zlomky VI. 932. a. y.

Crasius Lud.. Zrcadlo pašiowé V. 1408. e.

de I a Croix: Zahrádka 3Iarie matky boží V,

1382.
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Crome: Zpráwa
,

podlé ní£ skrze zahlazení

líhorek... pole... ponaprawené býti niže VI. 1531.

Ciispinianus Joaii: Sjezd cis. AVelcbn. wc
AVídni III. 127.

Curtius Oiiintus VI. 915. 932. a. »;•

Cuvier Ji. : Rozprava o pewralech kry
zemní .... VI. 14-15. b.

Cyprian sw.: 1. O potupení swta. Základna
modlitbu pán lil. 865. a. b. — 2. Kázaní o díi-

stojnflsti weíee pán IV. 1757. — 3. Epištola k
mstu Siberiá IV. 1759. — 4. Naueni Kest. IV,

1767.

Cyrill: Epištola o diwech III. 866.

aplo wic z Hontu: Zpráwa wclarská VI.

1517.

Celansky Tomáš: O posledním saudu VI.

253.. a.

erný Jan: Kniha o ncmocech a neduzích IV.

885.

Damascenus J. : Kec o jednom králewici

jménem Josafat lil. 899.

Daniel a Se. Barbara: Zpráwa o žiwol
Josefa... Calasantia V. 1304.

Darup: O srownalosti kat. nábož. VI. 1832.

Dasipodius Pet. : Díctíonarium latino-bohe-

niicum IV. 34.

Dawid, mistr: Ranhojicstwí III. 283.

z Daymarku Otto: Jana Mandcvilly cesta po
swl II." 79.

Dedekind Frid.: Doktora nezdwoilého Gro-
biána práwa neprawá IV. 219.

Deinhardštein: I. AVdowec VI, 673. a. —
2. Jan Sachs VI. 673. b. I. «.

Delic Hel.: UkoHbawka VI. 496. k.

Dereser: 1. iNáboženstwí we wýkladech VI.

1907. — 2. Modlitební knížka VI. 2322.

D e s i d c r i u s z F r y d b e r k u : Cíl a praktiky

papeženc IV. C06.

Devrient: Fabrikanf VI. 635. 1.

zDietrichu Fr. : IVauení o sázení a .stpo-

wání šwestkowého stromowí VI. 1537.

Dichtl: Ziwotopis bl, Marie Elekty od Ježíše

VI. 2189.

Dickens (Boz): Olivier Twist VI. 882. a. —
2. Štdrý weer VI. 882. b. — 3. Zwonky VI.

882. c. 912. — 4. Trausilkowic w Karlowých Wa-
rích VI. 910. c. — 5. Swobodný pan Hroch VI.

913. c.

Dolce Jar.: Kawedení k Avyhotowení písem-
ností... VI. 1099.

Dominik sw. Tstanowení III. 183.

de Dnminis (Marcus): Ohlášení, w kterémž
píiny pokládá

,
pro náboženstwí pán . . . opustil

IV. 1457.

Donatus: De octo partibus oralionis IV. 14.

Díirre Fr. : Popsání a wyobrazení pece k pe-
ení chleba ... VI. 1579. 1.^80.

z Draho wa Jií: Cesta z Moskvry do íny
VI. 994.

Drax Tom.: 1. O opuštní božím knížka IV
1iR5. — 2. Traktát k potšení zarmaucených IV
1880. c.

Drexelius: 1. Brausírna lidského jazyka V.
488. - 2. Orbis phaeton V. 492. — 3. Dc cocle-
tibu.s jjaudiis V. 714. e. — 4. Nuncius mortis V.
714. f. - 5. Orloj ili bude V. 1338. d. — 6. Kí-
žowá škola V. 1392. — 7. Hcrolt smrti V. 1393. a.
-- 8. Rozjímání o wnosli V. 1,393. b.— 9. Wná
ratracenríjw míma V. 1393. r. — 10. Saud po-
slední lowéka V. 1393. d. _ 11. Keší. Zodiak
V. 1409. — 12. Theatrum božího zízení V. 817.

Dyrckynk: 1. Rcgule dokonalosti V. 1458. a.

— 2. Duchowní hodinky V. 145S. b.

Ebcrhard: Hanika a kuátka Ví. 563.
Ebersber^: 1. Dar štdrowecerní VI. 913.

c, — 2. Wšecka pomoc pichází s hury VI. 1336.
Ebert: Bajky VI. 588.

Efrem J.: Knížka o sw. Josefowi IV. 1921.
Ehrenberger: Jen ctností docházíme štstí

VI. 876. c.

Eichcndorf: Dobrodružci VI. 913. c.

Eichhorn J. : Duchowní zbran V, 1583.

z Ekartshausen Karel: 1. Porušená práwa
lowenstwí VI. 780. — 2. Odkryté tajnosti caro-

djnických kunstu VI. 1180. 1478. — 3, Bh jest

nejwlš-i láska VI. 2296.

Ekert: Swárliwý VI. 607. 5.

El fen Mich. ; Katol. sproslomluwa V, 802.

Elsner: Owácký katechismus VI. 1525.

Engel: 1. Wdný syn VI. 607. x. — 2. D&m
blázniwých. O smrti Ví. 1220.

Engelmann: Uení nirawii VI. 129G.

Epiphanius: O sw. Maí, matce božie II. 146.

Erasmus Roterodamský: 1. Morice enco-
mion III. 85. — 2. Ote náš 111. 834. _ 3. O ry-

tíi kesf. III. 211. — 4. Dieta Graeciae sapientum
IV. 274. — 5. Rozmlauwání dítek IV. 735. a. b. —
6. Nowý testament IV. 1170. — 7. O ustanowení
w církwi IV. 1241. — 8. Ewangelium p. J. Kr. IV.

1491. — 9. Wýklad na ewang. IV. 1499. — 10.

Kázaní o milosrdenslwí božském IV. 1582. — 11.

Nauení, jakby se jedenkaždý k smrti chowati ml
IV. 1815. — 12. Wdowa kesf. IV. 1851.

Erceldoune Tom.: Tristram II. 69.

Erdmann: 1. Petrowští VI. 607. r. — 2. Na^
uení pro lid scdlský o nemocech dobytka koského
VI. 1640.

Eusebius Jan de Niremberg: 1. Epištola k
Damazowi ... o smrti si. Jeronýma 111. 860. — 2.

Tractatus do fide catholica 111. 861. — 3. Kšaft sw.

Jeronýma IV. 1778. — 4. Žiwot sw. Isidora V. 1279.

1357. — 5. Praesentia dei V. 1403.

Eusebius Pamphilus: Historia církewní IV.

558.

Eylert: e pi poswcení památky na bo-

jišti blíže Chlumu VL 2034.

Faber Bas.: Dictionarium IV. 36.

Fabricius: 1. Elegantiarum Tcrentii et Plauti

collectarum interpretatio bohem. IV. 25. — 2. Ele-

gantiarum ex M. T. Ciceronis cpistolis libri 3. IV.

26.

Dr. Faust: Katechismus zdrawí VI. 1595.

Fedrus A. Lib.: Bajky VI. 588. g.

Federsenn: 1. Kniha nirawu kesf. VI 1177.

1281. - 2. Žiwot p. Ježíše VI. 2164. a.

Felden- Rolfowá Mechlilda: Jitro dítka

w chudob a dítka w hojnostech chowaného VI.

913. d.

Fcldmann: 1. Smyrna VI. 1008. p. — 2. Ca-
rohrad VI, 1036. p.

Ferrarský Ant. Torquat: Praktika IV. 171.

Dr. Ferro: Ponawržení prostredkiiw k umen-
šení nezdrawí takowých píbytkw etc. VI. 1590.

Fcrus Jan: 1. Postilla IV. 1552. — 2. Kázaní

dwanáctero o pokání atd. IV. l.')88.

Fetiš: Píspwek k mudrctwí hudebnímu VI.

187. a.

Fcucht Jak.: Kázaní IV. 1599. a.

Ficinus Marsilius: 1. O úadu kardinal-

ském 111. 213. — 2. O powinnostech lidských wše-

likého stawu a o powinnostech prélatw a knížat

lil. 212.
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Filon: Rukowdní 111. 229.

Firling Fr. : Kázaní pohební IV. 1673.

Fischer: Obležení Plzeské VI. G73. 11.

Fischer Krist.: 1. Oko pán V. 567. — 2. Po-
stilla dítek IV. 737. — 3. Modlitby IV. 1955.

FlaviusJos. :0 wálce židowské IV. 272. 291,

VI. 938.

F 1 e i s ch m a n n z T u m p a ch u V. 662.

Florian : 1. Numa Ponipilius VI. 795. b. _ 2.

Novelly VI. 853. a. — 3.^Powídky VI. 913. b.

Florus: Obraz dejii ímských VI. 296. b.

Fokke : Uwedení k grunlowníniu poznání kesf.

náboženstwí VI. 1803.

la Fontaine: 1. Zkauška wrnosti VI, 649. g.

— 2. Láska wdenost wdonií VI. 818. — 3. Na-
lezení ostrowa Madéry VI. 820. a. — 4. Roniulus

VI. 827. b.

Forster: 1. Nawedení k generálnímu basu VI.

183. — 2. Kochání se s Bohem we weerních ho-

dinách VI. 2239.

Fouqué: Noc w lese VI. G56. d.

Frank Kašp. : Základ wíry kat. IV. 1343.

Frankl: Zazdné okýnko VI. 642.

Franklin: 1. Prostedek, kterak lowék . . ..

žiwot swiij prodlaužili a zbohacowati mže VI. 1197.

— 2. Pokladnice VI. 1204. — 3. Prosba wychowa-
telm VI. 1272. a.

Fraydt Leop. ; Chwalo- a Slawoei VI. 1919.

Fredro: Pan apek VI. 712.

Fr i genius: Kniha rodu neb žiwota Adamowa
III. 900.

Fritš Ahaswer: W^zdychání sw. k trnu mi-

losti V, 1576.

Frygewilleus G. : Traktalec o sedmi swta
saudech IV. 1463.

Fuk Karel: O sázení a užitku zemských mandlí

VI. 1550.

Funke : O powaze lidského tla VI. 1170. a. /5.

Furcherus Carnotensis: Historia o tažení

kížowém do Jerusalema lil. 134.

Gabler: Kalendá V. 529.

Gallura: 1. Katechismus VI. 1810. — 2, Cest

stolu pán VI, 1825, — 3, Nauení keší, mrawo-
poestnosti VI. 2250.

Gallus Magnus: Lékastwí 111. 275.

Garceus Jan: O nakažení powtí neb moru
IV. 805.

Gartner; O warhanách VI. 1583.

Geiger: Zpráwa zahradní stromy na nejlepší

spsob wywoditi VI. 1536.

Gellert: 1. Nábožné písn Ví. 215. — 2, Med-
wd taneník VI. 588, h, — 3. Pes VI. 588. h. —
4. Nápisy VI. 598. q. — 5. Nešfastné ženy VI. 559.

g. — 6. Wyražení w dobách weerních VI. 1824. d.

Gen lis: Obležení Rošelské VI. 815.

Georgewi: O zaátku tureck. císastwí IV.

305. 307.

a G e r a B a p^t. : Památky o mst Mezeii V. 304.

Geramb: Šlechetný syn VI. 913. d.

Gerhard Jan: 1. Pemyšlowání IV. 190.5. —
2. Knížka welkých potšení plná IV, 1909. — 3.

Salomonea postilla V. 835, — 4. Lékastwí duše

V. 1466. b.

Gerle: Noc ped nowým rokem VI. 673. 9.

Gessner: 1. Wyobrazení potopy swta VI.

533. — 2. Smrt Abclowa VI. 541. a. — 3. Dafnis,

prwní plawec VI. 541. b. - 4. Idylly VI. 561. —
5. Knížata mezi pastýi VI. 645. d. — G. Zawržený
syn VI. C45, e,

Getlich G. : e w pamtní den srarlíJežíšowy

YI. 2003. d.

z Ghelen Pet. : Morní lékastwí V. 581.

(í i f t š i c : Poátkowé k weejnému , . , , wyklá-
dání past. theologie VI. 21 12,

Gilbert: Lékastwie lil. 275. 6.

Gislenus: Cesta do Constantinopole a do Ama-
sie, druhá do zem Tracské IV. 335.

Glascr: Celední ábel IV. 692.

Glotz J. : 1. Powídky VI. 848. — 2. Žiwotopis
Dra M. Lutera VI. 1062. — 3. Zpráwa o swcení
teli jubilejní slawnosti reformací VI. 1112, —. 4.

Paní Miloslawowá VI. 1303. — 5. Knížka krásných
nirawti VI. 1324,

Gleim: Básn swtské VI. 276,
Gofine: Postilla V. 848. VI. 1917.
Gogol : 1. Nos VI. 853. b. — 2. Staroswtská

šlechta VI. 853. b. — 3. Taras Bulba VI. 907. ~
4. Kyjewští Študenti VI, 1008, f.

Goldoni: Trufaldyn, slaužící dwau pánu VI.
635. II. m.

Goldsmith: Kazatel Wakefildský VI. 863.
z Gomez : Píhody princezky z Pontiie VI.

806. b.
J F J J

Gongor L, : Romance VI. 559. g.
Gorecký: Bajka VI. 588. i.

Gorres : Panna Orleanská VL 2263.
G i) t h e : 1. BásnVl. 297. 496, h, — 2. asné jaro.

Umrlí tanec VI. 496. k. — 3, Zpwec VL 559. c,— 4. Iphigenia w Taurii VI. 649. — 5, Marinka VI.

661. — 6. Dít a lew VI, 913, c. — 7, Pokus o

petwoe rostlin VI. 1473. s.

Gotter: Médea VL 610. c.

de Govea: Zrcadlo milosrdenstwí V. 1275.
Gresset P. : Papaušek VL 546.

Grillparzer: 1. Pramáti VI. 657, — 2. Bda
lhám VI. 673. f.

Grimm: Wesclá pástewnice VI. 822. g.

Gutzkow: Srdce a swt VI. 673. g,

Guido, wiz: de Columna.
Gnther Tom.: Nawedení ku chowání se t-

hotných ... IV, 906.

G w a It e r Rud,: Zrcadlo žiwota kesf, VI, 1828,

Gwaza Stef. : De niutua et civili conversatione

IV, 713.

Habermann J. : 1, Wneek poctiwosti IV.

685. -^ 2. Vita Christi IV, 1785. — 3. Modlitby IV.

1934. b.

Habersfeld Jos.: Kázaní VL 1927. c.

z Haen Ant,: Jednání o spsobu smrti uto-

pených VI. 1589,

Hafner: 1. Dw sestry z Jihlawy VI. 605. 3.

— 2. Prodané spaní VI, 692.

Halm: Král a sedlák VI. 700, 9,

z Ha Her a K. : Psaní o swéra nawrácení do
ímské církwe VI. 1830,

Hammer-Purgštall: Wýjimky z dj Rusko-
mongolských V. 993.

Haní Karel: Jcžís spasitel swta VI. 1914,

Ilartig: Umní lesní VI. 1561,

Ha uber M.: Modlitby VL 2387. 2394.

Ilauf : Jezdec ped bojem VI. 496. k.

Ilciden Seb.: Formulac puerilium coUoquiorum
IV. 51.

Heilbrun: Balzám duše IV, 1916,

Hell: I. Jclwa VL 635. 4. — 2, Pedstawení
w prospch VI, 635. 16,

Hclmuth: Fysika VL 1480. 1488.

z Helwíku íírišl.: Stoletý kalendá VL 1441.
Hemming Mik.: Cesta žiwota wnéhoIV. 1836.
Ilenkel: Babení dobytí VI. 1655.

, Hensler: Weselý poheb VL 635. 11. c. — 2.

Dáblw mlýn na Wídenské hoe VI. 635. XIV. vv.
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Her der: 1. Kwílí sbírané na wýchod VI.

496. k. — 2. Kua z hory VI. 559. d 3. Lislowé

r dáwnowékosti VI. 378.— 4.0 bájcc VI. 588. i.

—

.). Spánek VI. 913. r, — 6. O Slowanech VI.

1162. b.

Hermann: 1. Wz\'\vání boha a swatých jeho

VI. 2315. — 2. Modlitby pro mladé bdi VI. 2318.

Hermes J. Au»g. : Kniha zpowédní VI. 2228.

He si o dus: Nauky domáci VI. 925. b.

Hess Arn.: Zrcadlo zidowské IV. 1369.

Hevenosi Gab. : Kalendá V. 1200.

Hildegard sw. : Proroclwí lil. 907.

Hillinger J.: Práwo aneb saud osprawedlnni
V. 786.

Hippokrates: 1. Lékástwie Ml. 275. 6. —
2. Znamení nemoci smrtelná III. 275. t;.

Hirnheim Jaroš.: Kwítí hory Siónské V.

1450. b.

Hieronymus sw. : Žaltá IV. 1760.

Hoe Math : 1. Zdání, kterak se chowati mají

ti. jimž se porauí, aby uení papeženské pijali

V. 372. — 2. Ewangelium. runí kniha V. 695.

Hoffmann: 1. Wyswtlení otázek. .. Luthero-
wých zpowdnich V. 799. — 2. Wojtéch Strašil VI.

843.^ c. — 3. Katechismus o zdrawí VI. 1300. c. —
4. Clwerá nábožnost... V. 1603.

z Hohenlohe, kníže: Modlitby VI, 2339. a.

2373. 2382.

Holand Jií: Krátká kázaní VI. 1918. b. c.

Holbein; 1. Fridolín VI. 635. b. — 2. New-
slin klenot VI. 635. 12. — 3. Turnsíj w Kraselow
VI. 635. 21. — 4. Zrádce VI. 635. II. a. — 5.

Wdowec a wdowa VI. 664. c. — 6. Pantofel a kord
VI. 684. b. — 7. Dwojenec VI. 700. 3. — 8. Ka-
tinka Heilbronská VI. 700. 6. — 9. Mistr Martin

bedná VI. 700. 13. — 10. Draí jeskyn u erné
škálv VI. 701. 2.

H (i 1 d e r : Kauzelník. Strašidlo VI. 1385. b.

Hol ty: 1. Dobrá Btolinka VI. 496. — 2. Zlomky
49«. d.

Holý; tení o užíwání . .. tabáku VI. 1599.

Holzapfel: Lisardo s ohniwau larwau VI. 692.

Homer: Iliada VI. 337. 917. 924. 925. c. —
2. Odyssea VI. 930. 932.

Honterus: Rudimenta cosmografica. IV. 653.

Hópfner: Fysika VI. 1480.

Hoppe: 1. Statek Záhwozd VI. 635. H. b. —
2. Klobauník a punochá VI. 635. 7, — 3. Nej-

šfastnéjší lowk VI. 635. 13. — 4. Doktora Fausta
epika VI. 701. 1.

Horatius: 1. Básn VI, 337. 920. a. — 2. O
básnictwí VI. 922, a. 932.

Hormayer: O mateské ei wubec a jak

národnost zachowati VI. 8. d.

Hornický Lud.: O eském jazyku úsudek VI.

8. f.

Ho3 (Hes?) Konrád: Rozmlauwání Petra s\\.

s pánem IV. 1834.
Hosius: Do expresso Dei verbo IV. 1335,
Houwald: 1. Smíení VI. 676. 2. a. 700, —

2. Powídky VI. 848. a.

Huber Jos.: Isidor, sedlák Lhotský VI. 819.
Huberinus Kašp. : 1.0 wíe a skutcích z stár.

i now. zák. IV. 1238. — 2. Kniha Jesusa Syrach IV.
1496.

H u f e 1 a n d : Prostedek, kterak lowk . . . žiwot
swíij prodlaužili miižc VI. 1197. 1597.

Humboldt: Uené sbírky z ciziny VI. 1008, d,
Hunius Egid. : Postilla IV. 1554.
Hussonius Dan.: Historií dwanácte o swat.

pannách V. 1255.

Hut: Wšickni se hašteí VI. 635. II. q.
llynconius Jan: Jus montanum regále IV.

958.

H y p e r i u s O n d. : O obecném opatrowání chu-
dých IV. 729.

Chateaubriand: 1. Atala VI. 801, — 2. Po-
slední Abcncerag^ VI. 853. a.

Chimani : Šlechetný mstitel VI. 1208,

Chládek: Co máme o zpowédi katolíku držeti

VI. 1824,

Ch o d ž k a A 1 e .\. : Upír VI. 559. g.

Chr isost omus; wiz: Zlatoústý.
Iffland: 1. Wlastenská láska a wdnost VI.

607. e, — 2. Fridrich rakauský VI. 607. c. — 3.

Zloin ze ctižádosti VI. 635. 17. — 4. Advokáti VI.

675. — 5. Wrný služebník VI. 689. c. — 6. Kar-
baník VI. 689. h. 7. Psaní VI. 863. b.

Ignatius zLojoly: 1. Osm sw, dni , , . . V,

1524—2. Verus imUator et socius Jesu V, 1528,

Ireneus J, : Cest a newina ženského pohlawí
IV. 688.

Irving: 1, Rip van Winkle VI. 853, a. — 2.

Píšerný ženich tam že. — 3. Aninka Delarbrowa
ta mže. — 4. ,\lhambra tam že.

Isak ben Soleiman: Lékastwí rozliné III.

275. y.

Isidor sw. : 1. Nauení každému híšnému uži-

tené III. 858. — 2. Rozmlauwání rozumu s lo-
wkem IV, 1756.

Iwanek J. : Vince te Ipsum VI. 1483. 1485.

Iwanišew: Idea o osobnosti VI. 1222.

Jacobi Linh.: Perozkošná zahrádka plná

ušlechtilých bylin , . , IV. 1816.

JahnEngelb.: 1. Rádce pro školní ekance
VI. 1257 — 2. Modlitby VI. 2329.

Jais : 1. Powídky VI. 1303. a. — 2. Modlitby
VI, 2339. d. 2422, — 3. Ježíš pítel dítek VI, 2380,

Jakobs F, : Dw Marie VI, 848, e,

Jakub M,: 1. Epištola III. 672, — 2. O bra-

tích ÍII. 695.

Jan (podjahen) : Knížky o swatých III. 926.

Jan Mediolanský: Flos medicinae IV. 208.

Jan Bapt. : Wénec wénosti V. 1413.

Janstorff Joan. : Pokraowání w kronice

Pulkawy II. 75.

Janša: Uení a zpráwa o chowání wel VI.

1508. 1509.

Jašawský: Pan Siemaš VI, 913. c,

Jeroným sw, : 1. Prologowé II. 126. — 2. Mod-
litby III. 863. — 3. Historie o odjití s tohoto swla
IV. 1788, — 4. Žaltá V. 1099, a. — 5. Rozjímání

z žalmu LI. V. 1099. b.

Jeršow: Koník hrbaunek Ví. 853. b.

Jiík z Augusty: Swétlo apatekáw III. 270.

Jordán z Klausen burku: O wodách hoji-

telných IV. 855.

.iovius: Historie turecká IV. 293.

Juell J. : Apologia IV, 1462,

Jugcl K. : Wýklad eí židowských V, 829.

Jung: Den weliký se blíži VI, 1367,

Jiinger: Do wšeho se plete VI, 682. a.

Jurgiewský Ond. : Ewangelium IV. 1368.

de Jussieu L. B. : Žiwot a píbhy dwau
wezu w káznici VI. 883.

St. Just: Jan z Paíže VI. 635. XIII. ss.

Kaiser: Cikáni w kamenické dílné VI. 635. 1.

Kalchberg: Wilfing Stubenberský VI. 635. XI.

mm.
Kalvín Jan: 1. Epištoly IV. 1226, a. b. —

2, Institutiones theologícae IV. 1346.

Kameran: fielisar VI. 635. II. t.
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Kampe: 1. Cwiení dítek VI. 1284. — 2. Mladší

Robinson Ví. 1286. e. — 3. Diišeslowí VI, 1163.

— 4. Knížka mrawíi pro déli VI. 1307. — 5. Ko-
lumbus VI. 1326.

Kampianus Edm. : Spis doktor&m uení Oxo-
nienského IV. 1364. — 2. Wšech Pikartských. ...

prewitkant Hostides IV. 1366.

z Kapuy J. : Directorium vilae humanaelV. 667.

Karaffa Vine. : Škola sw. smilowání V. 1408. d.

Karel IV. císa: Zivvot jeho II. 77.

Karion Jan: Kniha kronik IV. 282.

K a r a m z i n : Krátká zpráwa o ruské církwi VI.

1125. c.

Kastilion Seb. : Rozmlauwání z písem sw.
IV. 1157.

Kawatenus Alex.: Supplikací lidí po wšem
swt umírajících .... IV. 1385. m.

Kazabrolus: Historia kurfirsta saského Kri-

stiána IV. 620.

Kebes Tebanský: Tabule VI. 919.

Kedd Jodocus: Hortus Getsemani V. 1562.

Kegelius: Dewatenáctero pemyšlowání du-
chowních V. 1419.

Kempenský Tom.; O následowání p. Kr. VI.

2382. 2418. 2449.

Kelber J. J. : Biblická paedagogika VI. 1270.

Kersek: Rže Siónská VI. 2446.

Khyn: Kázaní VI. 1955.

Kind: 1. Školská bílá lilie VI. 913. c. — 2.

Stelec kauzedlník VI. 636. XIII. uu.

Klár AI.: Píse ke mši sw. VI. 248.

Klára sw. : Psaní sw. Anežce III. 916.

Klauren: 1. Poswícení w Kocaurkow VI.

635. XV. XX. — 2. Powídky VI. 822. d. f.

Klein Ephr. : Phrases ex Langianis colloquiis

latinis V. 50.

Kleist: 1. Seneka VI. 656, b. 607. m. — 2.

Žebrácká Lokarnská VI. 913. c.

Klement: Zaátkowé lat. jazyka V. 30.

Klingemann: Faust VI. 673. 5.

Klingstern: Masopustní žert VI. 635. o.

Klop stok: 1. Budaucí milenka VI. 496. i. —
2. Mesiáš VI. 544.

Knecht: Poátkowé hudební VI. 184.

Kocebue: 1. Low na diwokauzw (der Wild-
fang) VI. 632. e. — Fuík VI. 635. 2. — 3. Pa-
nošowa šelmowstwí VI. 635. 11. — 4. Audolí Al-

merianské VI. 635. IX. ee. — 5. Nebezpené sau-

sedstwí VI. 635. IV. 1. — 6. Ti otcowé najednau

VI. 635. VIII. aa. — 7. Maudrá paní w lese VI.

635. 11. — 8. Srnec 636. 671. — 9. Zmatek nad

zmatek VI. 645. a. — 10. Johanna z Montfokonu
VI. 645. b. — 11. Následkowé newrnosli VI. 645.

c. — 12. Hrab Beowský VI. 645. f. — 13. Dum
na silnici VI. 636. c. — 14. Incognito VI. 641. a.

— 15. Kwakerow VI. 646. b. — 16. Podiwná ne-
moc VI. 652. — 7. Hodina weerní VI. 653. b. —
18. Pestrojení VI. 656. c — 19. Psací stolek VI.

662. b. — 20. Náš Bedich VI. 666. — 21. Domácí
rozepe VI. 673. c. — 22. Chudý básník VI. 673.

3. — 23. Panna slunení VI. 673. 12. — 24. Epi-
gramm VI. 675. — 25. Beluw autek VI. 677. —
27. Dwe Marienbrunské VI. 682. d. — 28. Ne-
swcrní bratí VI. 682. e. — 29. Jeden jako druhý
VI. 689. a. — 30. Ztracené dít VI. 689. o. — 31.

Pošta na Sebranici VI. 691. — 32. Zlé rozmary VI.

G92. — 33. Píbuzenstwí VI. 699. — 34. Bajard

VI. 700. 1. — 35. Pobežn práv.o VI. 700. 16.—
36. Zkauška ohnm VI. 700.20. — 37. Strážný duch
VI. 701...11. _ 38. Chudoba a šlechetnost VI. 704.

— 39. erwenopláštník VI* 705. — 40. Nájemník

Kmínck VI. 716. 3. — 41. Píbéhowé pro dcery

eské a morawské VI. 836.— 42. Píbéhowé, které

otec swým synm wyprawuje VI. 13S4. c.

Kjhler eho: Pouení ... u postele nemoc-
ných VI. 2130. a.

Kochanowský: .Slzy VI. 496. k.

Kochem M. : 1. Knížka odpustkúw V. 1192. —
2. Žiwot Kr. Jež. V. 1244.

z Koniglu: Žlutá zimnice VI. 635, III. h.

von Kiinigshofen Twinger: Martiniani kro-

nika II. 73.

Kopitár: O slowanských náeích VI. 1140. a.

Kopp z Blume nthalu: J. Regiment .... jak

jeden každý .... zdrawí swé opatrowati .... má a

muože IV. 878.

Korber: Mysliwna na hoe swat. Maurice VI.

854. 1371. d.

Kórner: 1. Tony VI. 653. a. — 2. PonocnýVI.
635. c. — 3. Hedwíka VI. 635. d. — 4. Mikuláš

Zrinský VI. 635. e.

Korvinus Ant.: 1. Wýklady na tení nedlní
IV. 1490. — 2. Rozjímání o umuení Kr. IV. 1570.

Kotter Kr. : Widní a zjewení V. 1673.

Kowa Alex.: Summa práw uherských VI. 1677.

Kozlow: Mnich VI. 559. g. 913. c.

Krakowá: Poklad VI. 913. c.

Kranc: Wedení.... k babímu umní V. 593.

Krasicki: Myšiada Ví. 559. b. /9.

Krase wski: 1. Powídky VI. 913. c. — 2. Smrt

rabbiho Ben Dawida VI. 1076. m.

z Krescentiis Petr: O pžitcích polních III.

257.

Kreuzberger Am : Pobožné pemyšlowání
na každý den VI. 2207.

Kronesowá: Silfida VI. 692.

Kropfius Fr, : Index locuples lat. dictorum . .

.

VI. 67.

Kruger: Kníže Honzík V. 251.

Krunimacher: 1, Podobenstwí VI. 577. — 2.

Nowý rok VI. 1317.

Kuleš Petr: 1. Pliwník VI. 853. b. — 2. Mi-

chal arnišenko VI. 853. b.

Kumpenberg: Obrowišt Mariánského Atlantu

V. 1198.

Kun : 1. Chytraušek VI. 636, II. a. — 2. Angel-

ská hora VI. 702.

Kureus Joach. : Modlitby IV. 1968.

Kwerthalius Kašp. : Labyrinthus Lutheri IV.

1317.

K y b e r D a w i d : Compendium IV. 290.

Lactantius Firmianus: O prawé poct boží

III. 872.

Lamartine: Voyage en Orient VI. 1008. p.

Lambert: 1. Kat Amsterodamský VI. 635. II. p.

— 2. Ona jest šílená VI. 711.

Lancelot Jind. : Otázky kacíské a na n
odpowdi katol, V. 685.

Lancicius: l.,Spis o powinnosli bratí ehol-
ních V. 465. — 2. Ziwot Marie Bonaveutury panny
V. 1287. — 3. Rozjímání na každý den V. I41S. li,

Langhans: Postilla V. 843.

Lani Mích.: Pojednání o smrti V. 1420.

Lauterbeg Ji, : Regentenbuch IV. 727.

Lavater Lud. : 1. Kázaní IV. 1600.— 2. Upímné
rozsuzowání sebe samého VI. 2206.

Layzcr Polyk. : Kázaní IV. 1623.

Lebrun: Já se nikdy nemýlím VI. 035. XII. pp.
Leon ar (I o a Portu Mauritio: lvi íiowá cesta

VI. 2430. 2153.

Lcrya z Burgundie: J, Historie o plawení se

do Ameriky IV, 649,

51
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Lcssing: 1. Bajky VI. 575. — 2. Mina z Bla-

hodowa VI. 689. k. — 3. Mandát proti sauboji VI.

700. 12. — 4. Emilia Galotti VI. 627. 707.

Lessiiis Leonh. : 1. Rada o wíru a nábožen-

stwí IV. 1392. — 2. Kšaft lowka kcsfanskóho
V. 1388. e.

Lewald: Modrowaus VI. 689. I.

Lichtwcr: Otce a tii syHowé VI. 588. h,

Lirynenský Vine: O poznání cirkwe sw.
IV. 1312.

Liltlcton Jií: Básn VI. 282. c.

Livius: Zlomky VI. 932. a. /?.

z Liibenu G. .- Lešck a .laniska VI. 822. h.

z L o I) k o w i c a z II a s e n š t e i n a B o h u s 1 a w

:

List p. Petrowi z Rosenberka III. 221.

Lobrin: Pohádky duchowní IV. 1438.

Loderekcr P. : Dictionariuiii IV. 41.

Lowenklau ,1.: Kronika o národu tureckém IV.

335.

Lucian: 1. Charon a Palinurus III. 107. 1. a. —
2. Terpsion a Plato III. 107. 1. b. — 3. Žaloba
rhudvch a bohatých ped Saturncui III. 107. 2. —
4. Jiiié spisy nkteré VI. 928. 932. a. d.

Luther Mart.: 1. OdpowJ k napomenutí cis.

AVeleb. a knižat íšských, aby odwolali knihy....
wydané III. 151. — 2. Pro kterau píinu knihy spálil

III. 152. — 3. O ustanowení služebnikuw cirkwe III.

155. — 4. O swobodé kesf. lil. 789. — 5. Spis,

w nmž ukazuje , co se mu pi bratích zdá lil.

792. — 6. Kázaní o nowém zákon III. 855. — 7.

Katechismus IV. 1303. 1406. — 8. Zkušení weceri
pán pozi\rajícíh IV. 1451. — 9. Exepcsis cate-

chismi IV. 1543. — 10. O církwi sw. IV. 1231. —
11. Zrcadlo knžské IV. 1233. — 12. O mši IV.

1236. — 13. Troje symbolm wíry Kr. : IV. 1248.
— 14. Katechismus V. 740. 766. 773.781.782.789.
b. — 15, Enchiridion V. 800. — 16. Katechismus
VI. 1815. 1818.

Lwowický z Lwowic Cyp.: Pranostika IV.

755.

Lyra Mik.: Wýklad na ctní sw. Mataušc lil.

814.

iMagctus K. : Duchowní ovicní sw. otce Ig-

nacia V. 1444.

z Magnís hrab: Spráwa o krawských osýn-
kách VI. 1444.

Máj Thcod. : Zpráwa o komet IV. 781.

Malobitský .).; Díím wnosti V. 1421. c.

iManducator; wiz : Comeslor.

Man ni Jan: Wný pekelný žaltá V. 1421. b.

Manzoni AI.: Zasnaubcnci VI. 853. a.

Marco Pólo: Popsání wýchodníchzcnií 111. 192.

Marcus; wiz: dc Dominis.
Marchantius: Podstata wíry kesf. V. 733.

Marino: Hlas po Slawii . . . . VI. 496. i.

Marku 8 Aurcl. Ant.: Zápisky VI. 929.

Marlinski: Zlomky o Sibirii Ví. 1088. p.

Marmontcl: Powídky VI. 913. b.

Marpergcr: Shromáždní jchíátek V. 1488.
Marryal: 1. Ti lodi VI. 853. a. — 2. Miloslaw

Wnowský VI. 1382. b.

Marlialis : Zlomky Ví. 932.
Martinus Polonus: Marliniani kronika II. 73.
Mr..>ck Ji. : Otázky thcol. Lutcrowi do Wiitcn-

berga poslán*- IV. 1230.
Matenesius J. F. : Berla král. a cis do-

mu Rakauského V. 268.
M a thesi US J. : 1. De matrimonio IV. 650. —

2. Historie pána spasitele n. J. Kr. IV. 1604. a.

ílímácí IV, 890.
*

Mathison: Elcgic VI. 496. k.

iMatulus Marcus: Kniha o ustanowení a zí-
zení pobožného žiwota V. 1374.

3Iauer G. Pistorius: Das Vaterunser in 40
Sprachen V. 45.

Mauric:. Zpowdlník VI. 910.

Mayer Sim. : 1. Katolické swdomí a odpo-
wdi na jedenkaždý smysl V. 177. — 2. Julinka

VI. f)07. u.

31 e i d i n g e r : Praktická eskonmecká gram-
malika VI. 183.

Meinert: Wálený zpw VI. 391. b.

Meisel: Kauzedlnice w Paíži VI. 700. 7.

Meisner Mat.: Hra o podwrácení Sodomy a

Gomorrhy IV. 228.

Meissner A.: Esopowy bajky VI. 573. 574.

Mckel z Pfedersheimu P. : Práwní pe we-
dení trojice sw. na žalobu satanáše . , . IV. 1923.

Melanchton Fil. : 1. Gram. lat. IV. 17, — 2.

Rozmlauwání Boha s Evau IV. 1274, — 3. iMcdlitby

IV. 1933.

Meleš vil: IVoc hrozná w zámku Paluzzi VI.

635. XVI. bbb.

Mclgunow : WŠtný syn VI. 913. c.

Mcndclsohn: Faedon VI. 1164.

Merc Alois: Spisob protestanty o i>rawd kat.

náboženstwí pieswdcující VI. 1785.

-M crlingcr Bart. : O chowání dtí IV. 908,

iMethudius sw. : Knížka o poátku i skonání

swta IV. 1763.

3Iezaroš Ign. : Pi dobytí Budínského zámku
do zajetí kesf. padlé, Kartigam eené, potom Kri-

stina nazwané, turecké sleny . . . pípadnostiVI. 781.

Mickiewi: Zlomky z básní VI. 496. k, 554.

559. g.

Michal Itiskup Sidonský : 1. Kázaní na weliký
lwrlck IV, 1574. a. — 2. Kázaní o poswátné mši
IV. 1574. b,

Mildc: 1, Swatá a bezpená cesta wíry cwan-
gclického kcsfana V. 767. a. — 2. Pt otázek . ,

.

V. 767. b. — 3 Katechismus Lutera V. 782. a. — 4.

Nauení o poátku kesf, žiwota V. 782. b. — 5.

Wýtah ueni kesf. V, 782, e.

Mílius Jií: Zpráwa, že M, Luter we wšerh
artikulích .... lak wil a uil, jakž . , . w 600 lé-

tetli weuo a ueno bylo V. 699.

Milton: Ztracený ráj VI. 543,

Mimus Pub. : Dieta Graeciae sapicnlum IV, 274,

31 i n cit i Bern.: Salubres moricnlis .... alfec-

tus V, 1404.

31 ion: Papežský wtrník IV. 1344.

M i z i u s W o j t. : Kalendá IV. 784.

31 o I i c r e : 1 . Don Juan VI. 607. i. — 2. Bezdný
léka VI, 660. a.

Moller 31art. : Soliloquia dc passionc Dom.
Nostri J. Chr. IV, 1848. — 2. 3Ieditationes šanc.

patrm IV, 1965, — 3, Poslilla V. 844.

M.ilcr: Hrab Waltron VI. 635. 6.

3Iolcrianus: Zlé užiwáni hojitedlného léka-
slwí ... IV. 881.

31ontal: Nawcdcní k ladní Forle a Piana VI.

185.

3Iornay Fil.: Smrt a žiwol IV. 1840.

3íonse: Práwa Brnnská III. 295.

Moor T. : lun. Pec koluj íše. AVlasti VI,

496, k.

Moschos: Zlomky VI. 932. h.

3Iuller J. B. : Sto welmi nauných dwaurád-

kowých bajek VI. 579.

3Íiiller Petr : Welmi užitená k litše nemoc-
ných a wraírajícKh knížka .... VI, 2114.



66^

I

Mullner: VVÍna VI. 655.,,

3Iunchhausen: 1. Pana Zaiiipulúie pííhody VI,

821. b. — 2. Píhody p. Prášila VI. 885.

Mundt: Fysika VI. 1480. a.

Munster R. : Modlitby VI. 2370.
M ii n s t e r S e b. : Kosmoj^afia eská IV. 642.

M urát oi US Lud. : 1. Myšlení o wypiizení we-
rejného žebrání a opatení cbudých VI. 1225. — 2.

O prawé kresf. pobožnosti VI. 1742. 2201.
Muskulus Andr. : 1. O nekesfanskéni a hro-

zném láni ... IV. 1814. — 2. O zármutcích IV. 1843. 1.

Musaeus .). A.: Nmá láska VI. 872.

Nadasi J. : 1. 3Iaria matka boží umírajících V.

1385. g. — 2. Annus Chrisli crucifixi V. 1414. —
3. Annus Marianus V. 1417, a. — 4. Divinuni di-

vini amoris V. 1417. b. — 5. Rok nebeský V. 1575.

Nagelius Pav. : Complementum astronomiae

IV, 790.

Nál: O sanscritu VI. 119,

Naogeorgus Tom.: 1. Pamachius IV. 220. —
2. Kupec IV. 1381. e.

Natter J. J. : Modlitby VI. 2408.
Nauseus Blancicampianus: 1. Traktáty IV.

1286. a. b. ~ 2. Modlitby IV. 1936.

Nawita Jan: Knihy lékaské IV. 882.

Nazianzenus Reh. : Naíkání a úpéní nad ži-

wota bídau IV. 1771.

Négoš Petr: Ti dni w Terstu VI. 496. k.

Nmcewi; Duma o Zulkowském VI. 559. g.

Nmeek: Žiwot a píhody Fr,WawákaVI. 1192.

N e m oj e WS k i : Diatribe s knežími Poznaský-
mi IV. 1269.

Nennicha: De traditionibus V. 715. d.

Nestroj: 1. Opice a ženich VI. 635. 14. — 2.

Pi zemi a w prwním poschodí VI. 635. 17. — 3. Zlý
duch Lumpacivagabundus VI. 635. 24. — 4. Roze-
rwanec VI. 684. 7. — 6. Hospodástwí eledíni VI.

700. 5. — 6. Osudná noc masopustní VI. 700. 15.

Neubauer : Wídenská kuchaská kniha VI.

1564.

Neudekerowá Anna: Baworská kuchaka
VI. 1569.

Neumann Kašp ; Modlitby V. 1595.

Niemayer: Timotbeus VI. 2208.

Nicolai: Historie králowstwí Kristowa V. 378.

Nieric G.: Powídky VI. 883. 1372,

Nikodém Filadelfus; 1. O umuení spasitele

III. 602. — 2. Píiny jednoho mladého pána
pro od wíry ewang. . . . odstaupil IV. 1351. b.

Noailles : Swatý denní poádek kesana ....

VI. 2284.

Normberský J. Eus. : O wšudypítomnosti
božské V. 714. k.

Noslradamus: Summa proroctwí diwTiého IV.

796.

Nuti Rob.: Žiwot Josefa z Koperlina V. 1298.
Oettl J. : Wítek wela a spolu aula VI. 1518.
Oken: (Zoologie) VI. 1467.

Oppelt B. : Kížowá cesta VI. 2371.
Ordanus: Zpráwa lékastwí koského III. 291.

Oi gen es sw. : e o sw. Marii Mag. IV. 1781.
Ortolf: Sbírka medicínských a chirurgických

spis III. 285. a.

Orykanus: Wýtah o komet IV. 787.

Ossian: 1. Zlomky z básní VI. 308. 559. b. «.

c. — 2. Fingal VI. 549.

z Ostrowic Mich. Const. : Historie turecká
IV. 300.

Osterwald Fr. : Historie písem sw. VI. 1779,

Ovidius: 1. Obrazy z metamorfosí s textem V.

211. 254. — 2. Zlomky z básní VI. 920. 932.

Overberg Beriih. : Nawedení k školnímu wy-
uowání pro uitele VI. 1264.

Pabst: 1. Geský lidem 11 VI. 733. — 2. Kronika
starého i nowého národa eského VI. 963.

Palma Blaž.; Newywážitedlný poklad V. 1493.
Pamphil mlad. : Rozpráwka o Serciapelletowi

IlI. 163.

Parízek Aleš: 1. Obraz dokonalého uitele
VI. 1258. — 2. Wýklad na nedlní epištoly VI.

1898. b. — 3. Strom franc. swobody VI. 2004. a.

Parlagius Jerem.: Poátek uení IV. 1363.
Paulický Jind, : Domácí léka VI, 1603.

Pawiowský Jan: Putowání Lwa z Rožmitálu
Wl. 193.

Pel a gi US jáhen: Knížky o upokojení III. 888,
Perkinsius Wilh. : 1. O spráw jazyka IV. 717.

— 2. O opuštní božím IV. 1885. — 3. Traktát k
potšení zanuaucených IV. 1888. c. — 4. Swdomí
lidské IV. 1920.

Perotti Nic: Libellus gram. IV. 11.

Petr Hispánský : 1. O zachowánie zdrawie
lowieho 111. 275. ó. — 2. Lékastwí III. 275. 6, —
3. O tyech dielech swta III. 275. y. 17.

Petr de Crescentiis: O pžitcLch polních
III. 257.

Petrarka: 1. O lékastwí proti štstí a neštstí
lil. 204. a. ^ 2. O múdrosti III. 204. e. — 3. Epi-
štola k Hannibalowi III. 204. f. — 4. Wýbor zn-
lek VI. 496.

Petschacher Ger: Blahosl. panna Celenská
V. 1223.

Pfeiffer Ben-: Modlitby VI. 2410, 2413.

Pfeifferowá Ida; Putowání do sw. zem
VI. 1017.

Pflaumer Krist.: 1. Rozmlauwání o jedné
prawé wíe V. 72.5. — 2. Zlatá neomylné ímsko-
kat. prawdy dennice V. 874.

de S. Pierre Bernardin: 1. Chýše indická
VI. 853. a. — 2. Pawel a Virginie VI. 855.

Pichlerowá : 1. Kwintin 3Iessis VI. 853. a. —
2. Gerný Bedich VI. 893. — 3. Šwedowé w Praze
VI. 894.

Pika Jan: Dwanácterá spráwa boje kesf. III.

213.

Pindar: Zlomky z básní VI. 932.

PinellusLuk. : 1. Spis o powinnosti eholní
IV. 593. — 2. O dokonalosti zákonní IV. 1881. —
3. O sedmi ctnostech V. 1383. a. — 4. Pemyšlo-
wání o tyech wcech posledních lowka V. 1385. a.

Pirkheimer Wilíb. : Chlauba podagry IV.

218.

Pius II.: List posílací k tureck. císai IV. 560.

z Pi.verecourt Guilb.: Aubrýho pes VI. 635,

III. i.

Platina: Wýtah z žiwota papežuw III. 162.

Plato: 1. Zlomky VI. 932. — 2. Fedros VL
1173. a.

Platus Hieron. : 1. Liber de bono státu reli-

gionis IV. 559. — 2. Užitkowé z stawu eholního
pocházející IV. 600.

Plautus: Zlomky VL 932.

Plinius: (Zlomky) VI. 916.

Plutarch: Hodaeporicon IV. 280.

Poggius: List o smrti Jeronýma III. 157.

Pogodin: Ruský wrko. Dáoek kauzedlník
VI. 853. b.

Polanek Jan: Fará V. 1108.

Pole A. G.: Židowka VL 913. c.

Pollius Luk. : Kázaní o žiwotuwnéra IV, 1618.
Pontanus J. J. : Rozmlauwánie III. 86. — 2.

O statenosti III. 204. b. — 3. O poslušenstwí IIL
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204. c. — 4. O doboinnosjl III. 204. d. — 5. O
kráii III. 224.

de Ponte Liul.: Rozjínuíní V. 1421. a.

P o p p e Alex.: 1. Zkauika o ilowku VI, 282. c.

2. Tcchnolosie wšcobccná VI, 1584. a.

Posscwinus Ant.: Kesf. odpowdi na otázky

muže w plnoních krajinách obýwajuího IV. 1308.

Potocki: Jcticfa Zclichowská VJ. 913. c.

Praxi Paw. : Snadný spusob, nimžto se istotné

duše bohu zí.-ikali niohau V. 1462,

Prohl z Siebenhirtu Balt.: Wýklad na žal-

my IV. 1497.

Pruffger Martin: Katechismus V, 796.

Ploloniacus: O leloie III. 234.

Puškin: I. Zimní weer VI. 496. k. — 2, Na

usnutí, t a m ž e. — 3. AVálka, t a m ž e. — 4. Wywr-
žcná VI. 559. g.

z Putiany: 1. Práce w Lednu ... VI. 1507. b.

— 2. Ponawržení pro nižší hospodá, úedníky VI.

1497.

Pyrker: Perly poswátné VI. 557.

Qualterus Rud.: AVýklad Otenáše V. 826.

de OuidenomCyrilIus: Speculum sapientiae

III. 72.

Quido de Columna:Trojanská historie 111.92.

Rabbi S. : Rozmlauwání olwírající blud a sle-

potu žid. stranu Messiaše .... V. 787.

Raczynski: Wýjew ze žiwota studentského

VI. 913. c.

Raimund: I. Marnotratník VI. 635. 8. — 2.

Diamant krále duchu VI. 649. — 3. Krakonoš a

ncwlídník VI. TCO. 10. — 4. Díwka z arowných
kraj VI. 659. 1.

Rain.hardt: Rádce w hodinách k psaní VI.

67. 1366
Raiter M.: Modlitby V|. 2331. b.

R a m b a ch : Diwochowé VI. 645. g.

de Rampigolis Ant.: Biblí zlatá IV. 672.

Rancovius: Regiment zdrawí IV. 889.

Ranghery: Pouení o dobýwání hedbáwí w
Cechách VI. 1556.

Raupach: 1. Žebrák VI. 635. XVI. ccc. — 2.

Kord VI. 635. II. 5. — 3. Zapeetný mšfanosta

VI. 635. II. u. — 4. Newolníci aneb Isidor a Olga

VI. 649. i. -^ 5. Pašerowé VI. 673. b. — 6. Kníže

ábel VI. 673. h. - 7. Šupka VI. 684. - 8. Duch
asu, tam že. — 9. Mrlwí nedají pokoje VI. 692.

—

10. Omrzelý panského žiwota VI. 700. 14. — 11.

Mlyná a jeho dít VI. 709.

Rautenstrauch: Pravvowec a sedlák VI. 607. n.

Redelhammer: Prawidla k spráw hospo-

dá VI. 1493.

Regius: Hlas pastýe VI. 1918. a.

eho sw. : 1. e, kterak w štstí i w ne-

štstí míli se máme III. 870. — 2. Rozmlauwání o

žiwolech a zázracích swatých IV. 1777.

Re slin Euch. : Lékastwí ženská IV. 908.

Reybaud Charles: Lucie VI. 888.

Rhasis: Knihy lékaské III. 279. 283. 285.

Rhegius Urb. : 1. Katechismus IV. 1253. —
"2. Rozmlauwání o krásném kázaní IV. 1493. — 3.

Kterak falešné proroky poznati .... mže IV. 1508.
— 4. Lékastwí duše IV. 1799.

Rhcnu! M, J. ; Donatus Latinobohemicus V. 35.

Rhcsa L. J. : Litewské národní písn VI. 294. c.

Rhus: Historie slowanských národ VI, 972
Ricci Cyriacus: Zlatý nebeský klí V. 1539.
Rivius J. Arlh.: 1. Knížka o titulích kíže IV.

1271. — 2. O potýkání pobožných s tlem IV. 1843.
RodriquesAlf. : Exercitium perfectionis V.

1408. 0.

Rodlínger: Rodina bohowírných z DolanVI.
1356.

Roger Wiléni: O ranném lékastwí III. 285.

de la Rosa Mart.: Na wlast VI. 496. k.

Rosenau: Zadní schody VI, 631. Píze ma-
lých VI. 667.

Rosignioli K. : Zázrakowé boží a swatých
jeho V. 1206. a. b,

Rošcišewský: Na smrt knížete Rud. Kin-
ského VI. 496. k.

Rostocha Pawel: Traktáty IV. 1302.

Roth J. W. : Laciný prostedek, jak i ze špat-

ných polí žiwná .... píce doslat se mže VI. 1525.

z Royaumontu P. : Píbhowé písemní stár,

i now. zákona V. 818.

Royko Kašp, : Historie welikého snmu Kost-

nického VI. 1102.

z Rozdražowa Fr. : Rozbroj o kalich V. 690.

Rybadenyra Pet. : Ziwot sw. Ignacia z Lo-
joly IV. 1791.

Rynichtcr eh. : Modlitby IV. 1975.

Rywola: Knížka o zpowdi a pijímání V. 745.

Salatnay J. : Modlitby VI. 2334.

Salay: Píprawa k sw. weei pán VI.

1330.

S a 1 e z i u s Fr. : 1. Philolhea V. 1408. a. VI. 2274.
— 2. Knížka zlatá V. 1454.

Salicetti: O lékastwí III. 289. 283.

Salucius Barth. : Zrcadlo duše V. 1408. b.

Salustius Crispus: Bellm Jugurlhinum ct

Catilinarium VI. 927. a. b.

Salzmann: 1. Dobrá rada w poteb VI. 1191.

— 2. Blahowid VI. 1300. c. — 3. Bqhuslaw we
swé rodin VI. 1300. d. — 4. Josef Cernoweský
VI. 1304. — 5, Kterak Arnošt Zabranský ze sedláka

swobodným pánem uinn VI. 1198. — 6. Rainka
VI. 1263. — 7. Poátkowé mraw VI. 1292.

Samuel; wiz: Rabbi.

Sand G. : Leon Leoni VI. 853. a.

Saphir: Tuhý prwod VI. 559. g.

Sarcerius Eraz. : Knížky kížowé IV. 1809.

Savonarola Jeroným: 1. Modlitba IV. 1547.

— 2. Kázaní IV, 1583. a. b. — 3. Žalm 50, Da-
wida krále IV. 1940.

Scaevola Emer. : Metla boží VI. 822. h.

Seffenreutter Jií: Wílzstwí kíže VI. 1976.

Segalus H um i lis: 1. Nowé poselslwí, kte-

réžto zwstuje .... hodnosti , wznešené ctnosti a

privilegia .... p, Marie V. 1250. — 2. Praktika pro

ty, kteí chtjí z duší swých zlé obyeje .... wy-
koeniti .... V. 1377. — 3. Cesta do nebeského ráje

V. 1451.

Seibt K. G. : 1. Kniha katolická VI. 2283. —
2. Modlící kniha VL 2288. 2415.

Seiler: 1. Rozjímání o umuení Pán VI. 2235.

— 2. Modlitby VI. 2427. — 3. Rozmlauwání mezi

otcem a díttem o wcech náboženstwí se týkají-

cích VI. 1750.

Selneker Mik.: Rozmlauwání Philologa a

Timolhea IV. 1334.

Seneka: 1. O hnwu III. 110. ~ 2. O tyech
ctnostech stžejných III. 202.

Senkowský: Pedsudek VI. 853. a.

Sex a i Jií: Kesanské nauení a modlitby VI.

2298.

Sexstetter Jiljí: Zpráwa o tom, co každý

kesfíin witi .... má VI, 1807.

Sfondratus Mik.: Praxis spiritualis V. 1385. h.

Shakespeare: 1. Píse VL 496. m. — 2. Krá-

lowna Mab VI. 496. m. — 3. Omylowé VI. 650.

— 4. Lear VI. 673, 8. — 5. Othello VI. 683. —
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6. Kupec Benátský VI. ÍOI. 7. — t. Makbeth VI,

701. 9. — 8. Romeo a Julie V. 706.

Schenk : Rodina Barcelonská Ví. 715.

Schik: Únos z maškarního bálu VI. 635. 22.

Schiifner^ Jos. : 1. Historické wypsání míst
milostních w Cechách VI. 2147. — 2. Wypsání sw.
patron eských VI. 2172.

Schikancder: 1. Lautnice VI. 607. — 2. Jan
Dolenský VI. 6^1. II.

Schlegl: tyi sprostní bramini VI. 913. c.

Schmalz: Nawedení, jakby se hluchonmota
. • . . poznala a .... i doma nkteré hluchonmé dti
wychowáwati daly VI. 1271.

Schmiedl: Powaha, mrawy a obyeje národa
eského VI. 1076. g.

Schnee B. G. : Hospodá rozumný VI. 1495.

Schneider: 1. Mocnost modlitby VI. 496. k.

— 2. Bajky VI. 588. i.

Schotten Her.: 1. Vita honesta IV. 698. —
2. Žiwot poctiwý IV. 18.59.

Schritlin: Agata VI. 1379.

Schoppowá: 1. Wysthowanci do Brasilie VI.

822. e. — 2. Jindich a Marie VI. 1352. 1372. y.

Schróder: Streyek w Lissabonu VI. 607. p.

Si e der K. : Putowání do Afriky VI. 883.

Silbert: 1. Ziwot a pocta nejbl. panny Marie
VI. 2192. 2195. — 2. Ote náš VI. 2402.

Silvio Pellico: Mentor VI. 1203.

Sinzel: Popsání žÍAvota a skutk swatých a

swtic božích VI. 2196.^

Scharga Petr: I. Žiwot swatých IV. 1790.—
2. Pobožný soldát V. 1388. b.

Skott Walter: 1. Panna jezerní VI. 552. 835.
— 2. Ohennilt VI. 559, c. — 3. Puritani VI. 887.

Sloida: Sná II. 165.

Smít: Píhody po cestách VI. 995. a.

Sokrates: Historie církewní IV. 558,

Soave: 1. Nemocná wdowa VI. 913. c. — 2.

Bankrot, ta mže.
S o m m e r : Wypsání nowého Zélandu VI. 1008. p.
Sonleitner: Zahradní ze VI, 635. IX. gg.
Sozomenes: Historie církewní IV. 558.

SpangenbergAug. : IdeafideifratrumVI. 1788.

Spee Frid. : 1. Zdoroslawíek V. 160. — 2.

Zlatá ctnost; kniha V. 1418. a.

Spi es: 1. Klára Wysokodubská VI. 635. 6. —
2. Zazdná slena VI. 782, d, — 3. Kramá w pa-
stech a wochlikách obchod wedaucí VI. 805.

Spinaeus J. : O lakomstwí IV. 719.

Spreng Wácsl. : Kázaní na wšecky poswcené
swátky VI. 1921.

Stagnelius: Tažné ptactwo VI. 496, k.

Stanihurst Wilém: Ctwrtý lánek wíry V,

880, — 2. Žiwot J. Kr. V. 1245. — 3. Starého lo-
wka promna V. 1495.

Stapf Fr. : 1. Katechismus VI, 1838. -- 2. Roz-
wrhowé kazatelští VI. I94'3. a. b.

Staude Tom.: Biblická losní knížka IV. 1158.
Stegmayer: 1. ech a Lech VI. 635. VII. g.— 2. Kmotr Matj VI. 635. X. kk. — 3. Albrecht

Bojowný VI. 692.

Steidele: Zpráwa o kunštu babském VI. 1628.

Steinsberg: Libuše VI. 616. d.

Sten gel ius Jií: Reliquií p. Marie .... wý-
tah V. 1265.

z Šternberka Kašp. : Pojednání o bylinástwí
VI. 1463.

Stollberg: 1- Na pírodu VI. 496. — 2. Knížka
o lásce VI. 2247.

S t o os : Matice ilyrská bratrm Cechm VI, 496. k.

Strabo: Zlomky VI. 932.

Stradiolti K. : Zíwol welebného pátera Fr.

de Hicronymo V. 1324. •

Strahl: Krátká zpráwa oruskécírkwi IV. 1 124. c.

Strasser: Kázaní o potup stawu knžského
VI. 2004. b.

z Stufler: List pastýský VL 2122.

Sturm: Kochání se s bohem w ranních hodi-

nách VL 2216.

Suquet Ant.: Kšaft kest, lowka V. 1386.

Surius W. : Commentarius rerum in orb ge-

starum V. 256. — 2. Vitae sanctorum V. 1249. —
3. Obora panenská V. 1258. b.

Svevicus Sig. : Zrcadlo zarmauceného swta
IV. 1860. 1861.

Swarl Theod. : Lest nade wšecko VI. 913. c.

Salomaun: Píslowí IV. 119.5. 1196.

SalomaunErnest: Nauení o p&wodu a zrstu
papežstwa V. 393.

Šauer: Chwáloc pi píležitosti, když J. 0.

p. J. Josef kníže a wláda domu Lichtensteinského

za ddie swého p. bratra Alojsia Josefa prohlásil

VI, 722,

Šerer: 1. Kázaní wojenské III. 844. — 2. O
nowé newídané . . . monstrancí IV. .550. — 3. Zpráwa,

jestli prawda, žeby . . , jeden w ím dít poroditi

ml IV. 612. — 4, Kesanské otázky a odpowdi,
co se tí nejhlawnjších artikulw wíry dotýe V. 681.

— 5. Postilla V, 839. - 6. Kázaní V. 864. a. c —
7. Chodkowský plášf IV. 1326. — 8. O ceremoni-

ích IV. 1338. — 9. Katechiímus IV. 1403. 1601.—
10. Kázaní o antichristu IV. 1596. 1599, c, d. —
11. Kázaní pohební IV. 1675.

Šiffner: Gallerie nejslowútnjších osob zem
eské VI 1146. g.

Šiller Bedich: 1. Básn lyrické VL 336. 496.

c. f. k. 570. b. — 2. Epigrammata M. 598. h. —
3. Laupežníci VI. 610. a. 701. 8, — 4. Makbeth VI.

610. b. — 5. Panna Orleanská VI. 649. k. — 6,

Auklady a láska VL 651, c. — 7. Fiesko VL 651.

b. — 8."Maria Stiiartka VI. 654. — 9. Wallenstein VL
701. 12.

Silher: Kázaní VL 1927, a. b.

Šlichtenberger: Diw weliký etc. IV. 842.

Šmal Ond. : Katechismus VI. 1797.

Smaling Lud.: Domowní uitel VI. 1200.

Šmíd: 1. Kradce wajec VI. 072. 3. 698. — 2.

Emma VL 698. — 3. Kwtný wneek VI. 698. —
4, Prawisko, kterak Jindich z Dubinowa k poznání

boha pišel VI. 813. b, 1324, c. — 5. Ke ržowý
VL 842. d. — 6. Timotheus a Filemon VL 848. b.

1369. — 7. Josafat, syn krále indického VI. 848.

c— 8 Rženka Jedlohradská VI. 1328. c. — 9. Ka-

nárek VL 1322. b.— 10. Swatojanská muška, t a ni ž e.

— 11. Lesní kaple, ta mže. — 12. Antonín a Anežka
VI. 1324. e. — 13. Dobrá dcera VI. 1324. f. — 14.

Štdrý weer VI. 1332. — 15. Euslachius VL 1333.

b. — 16. Holubika VL 1333. c. 1335. a. — 17. Bohu-
mír VL 1333. f. 1340. — 18. Jitenka VI. 1333. g.— 19. Dewný kíž VI. 1333. h. — 20. Ztracené

dít VI. 1334. a. — 21. Holaubek VL 1334. b. —
22. Genowefa VL 1335. c. — 23. Kwt chmelowý
VI. 1335. d. — 24. Husárek VI. 1347. a. — 25. Fer-
dinand VL 1348. c. 1371. c. — 26. Ludwík, malý
Avysthowanec VI. 1351. a. — 27. Audolí Almeri-
anské VI. 1351. c. — 28. Pokladnika VL 1351. d.

— 29. Pytláci VI. 1358. a. — 30. Maucha VI. 1358.

b, — 31.Cerwenka, tam že. — 32, Staeek z hor
VL 1363, — 33. Nejlepší ddictwí VI. 1371. a. —
34. Klárka VL 1371. b. — 35. Biblické píbhy VL
1888. — 36. Modlitby VI. 2411. — 37, Powídkv
VI, 858. 1301. 1347. a. 1348. 1354. 1355. 1360.
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šmolek Bcn.: Jesu benedíoenle. Kotkoseaneb
okrasa domu božího etc. (písn). V. 119. e.

Š na i der: 1. Kázaní VI 2003. b. c. — 2. Mod-
lilbv VI. 2401.

Šop i US Kašp. : Králowská rada hispánskému
králi, kterakby w.iclijaki' wálky wykonati mohl V. 493.

Spaldynk: l'rení lowka VI. 1190.

Spangenberger Jan a Cyriak: I. l'erla

písma sw. IV. 1247. — 2. Loci communes IV. 1249.
— 3. Postilla IV. 1.548. — 4. Ká/aní pohební IV.

1690. — 5. O pípraw k smrti IV. ISOO. e. — 6.

Jasdleufel IV. 18 18.

Štekl: Ká7.aní VI. 1929.

Subari: Tejiiérady na wšecky sedlák) VI. 1527.

Sulc Arnošt: Okouzlená rže Ví. 556.
Šwalb z Jisic Bart. : Zpráwa jakby se asu

morního lidé chowati mli IV. 899.

S we in fe Id Ka š p. : 1. Knižka o wzdlání aw-
doTiM dobrého ... IV. 1802. — 2. Potšení jednoho,
který pod kížem Kr. stojí, aby se smrti ábla a
pekl.a nebál IV. 1803.

S \v e n d a : Diskurs o bhu wáleném IV. 824.
Swertferus: Pohromy híchu smrtedlného V.

730.

ŠwippI: Jií Wolný VI. 1502.

Tacitus: (Zlomky) VI. 932.
Taffinus : Ráj rozkošného nauení ... IV. 1419. b.

Janner J. : Létací raknuská V. 270. —
2. Ziwot a sláwa sw. Wácslawa V. 1270. b.

Tasso: Oswobození Jerusalema VI. 559. d.

Tedeschi A.: Ponauení o hromo- a krupo-
swodu VI. 1482.

Teller: O lnu VI. 1553.

z Teramo Jakub: Belial III. 901.

Terentius: 1. Elesfantissimae coUoquiorum for-

mulae IV. 24. — 2. Elegantiarum collectarum inter-

prelatio bohemica IV. 25. — 3. Regulae communes
vitae civilis honestae IV. 204.

Theodoritus: Historie církewní IV. 558.

Theofrastus: Powahopisy VI. 925. a.

Theokrit: (Z básní) VI, 337. IX. 920. 932. a. «.

Thomas de Aquino; wiz: Aquino.
Thomson: Poasí VI. 538,
Thurn hrab : Nowiny o wítzstwí kesf. nad

.
.'.

. Turkem IV. 312.

Thurneisen; Kalendá IV. 768.
Tibullus: (Z básní) VI. 932.
Til eman: Wýklad sedmi žalmuvv IV. 1.508. b.

Tissot: Spráwa pro lid obecný u wsech byd-
lící, kterakby zdrawí swého chrániti ml VI.

1592.

Tobiáš: Spis Apokryfický III. 604.
To gel M. : Hada proti neduhm a pádu domá-

cího dobytka VI. 1651.
Told: 1. Milkowání w Plzni.... VI. 635. g.

—

2. Zpurné ženské w Serailu VI. 635. 26. — 3. iVow é
amazonky VI. 673. 10.

Toldy: O welách VI. 1512.
Tolnay: Umní hojení lichwy VI. 1617.
Tópfer: 1. Prostota wenkowská VI. 635. II. r.— 2. Dobrý tÓQ VI. 693. 1. — 3. Wéwodfiw roz-

kaz VI. 693. 3.

Tra uen: Nowý Hím VI. 607. t.

Treiícchke: Woda VI. 649. c.

Tíbn WS ký: Knížka, pokud kesanští rodiowé
... dílek swýrh «mrtí . . oplakáwati mají IV. 677.

,',t V' ^«rodní zpwy zaporožských kozák
VI. 1076. m.

I- 'z Tromlilze A.: Wíra, wlast a láska VI. 906.
913. c.

Turani Lud.
: Školka ei Uherské VI. 118.

Tiirselinus: Sláwa domu Laurclansk. V. 1160. a.

Tyrteua: Básn VI. 920,

Ungar: Rozjímání IV, 1822.

Ursinus Plnwenský Ji. : Praktiky dwc . .

.

IV. 763. b.

Valerius or. : Nomenclator IV. 31,

Valí a Waw. : O nepráw uweném a smy-
šleném Konstantinovvu papeže nadání III. 150.

de Vaux Cad.: Ponawržcní prostredkw k u-
menšení nezdrawí takowých píbytk, které roz-
wodnní podrobené byly VI, 1590.

de Vega Kristo!': Píhody smutné aneb je-
dnání o sw, zpowdi V, 1190.

Veit Jar.: Regule žiwota bralruw a sester te-
tího ádu sw. Františka V. 468,

Veith Eman,: Léka oní VI. 659, h.

van der Velde: Powídky VI. 834.

Vernulea: Sláwa nejstarožitnjšího arcidomu
rakauského V. 269.

Viaud: Tonutí na moi a osudowé p. setníka

Viauda VI. 802.

V i ce 1 i u s J i . : I. Wýklad na 50. žalm IV. 1494.
— 2. Modlitby IV. 1961.

Victoi Hs Setabenský: Žiwot a zázraky
sw. Wincenciusa V, 1360.

Vierius: Ziwot Kristoslawa knížete V. 1300. a.

Viexmont Claud. : O pokání nauení IV. 1321.

Virgilius: 1, Z eklog VI. 914. — 2. Z básní

a zpéwá pastýských V. 254. b, VI. 923. 932. 337.

Vitorelli Jak.: Písn VI, 496.

de Vivíer Claud.: Charitas V, 1291.
V i v i s L u d w í k : Nawedení k maudrosti IV, 690.

Vogl : 1, Hunyad VI. 559, g. — 2. Král a topi
VI. 635. XII. rr. — 3. Klobauk VI. 635, IV. n. —
4. Dcera FaraonovA'a VI. 641. 1. — 5. Ddiná smlauwa
VI. 673. 4. - 6. Skalní kaple VI. 822. h,

Voch Lukáš: Spráwa k wyreysowání pti ádu
slaup. . , . VL 1403.

Wagner P. : Phraseologiae latinae corpus V. 66.

Wagner Ign, : Kázaní VI. 1920.

AVaidmann: 1. Neslýchaná^ náhoda strašliwého

hromobití VI. 607. II, a. — 2. Štpán Fadinger VI.

607, II, b,

Wajka z Wagrowce J. W.: Postilla IV. 1556.

W a I d e n : erný Janoš VI, 843, e.

de Wang: Kniha babského umní VI. 1630.

Warren : Wýpisky z denníka VL 853. b.

Weber: Dwanáctero powídek s biblickými na-
ueními z píslowí Šalomauna VI. 1287. c.

Weiner: Wespolní zkaušení VI. 703,

z Weingarten J. : Cestowudce, kterak pi
práwích stawu mstského saud weden býti má V. 610,

Weininger: O sw. bimowání VI. 1821.

Weiss: Básn VL 276.
W eis se: Pranostika IV. 765.

Weissenthurnowá I, Eliscna, knžna Wol-
harská VI, 675. — Jan, wéwoda Finský VI. 689.

f. — 3. Sedm let we wzení VI. 692, — 4. Dobytí
Smolenska VI. 716. 1.

Weissflog C: Blahorod VL 847.

Weleba: Hlawní doby z žiwota Jana Nep, VI,

2184,

Weller: 1, Kniha o powinnostech wšech úadft
IV. 728. — 2. Wýklnd historie ewang, o umuení
IV. 1510. d.

Wencl : 1. Truchlící pirozenost .... když Alž-

bta zesnula VI. 1043. b. — 2. Libý pokrm duše

VI. 2398.

VVepereus Šim. : Poklad duše V. 1533.

z Werdmillera Otto: Klenot a potšení...
w zármutcích IV. 1819,
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z Werdii Frank: O opilslwí IV. 670.

Wermilius Pet. : Modlitby IV. 1996.

Werner: 1. Katechismus IV, 1283. c. — 2.

Spsob, jakby se wyplemenil vvšecken hmyz bez

jedu .... VI. 1578.

de Werwe Hermann : Kalendá V. 528.

Westonic : 1. Básn VI. 496. h. — 2. Nápi-
sowé VI. 932. e.

WidemaHn W. : Biblí V. 168.

Wiegand: 1. Hospodáská runí kniha V, 571.

— 2. Nauení pro owáky VI. 1522.

Wiklcf: Zlomky ze spis II. 151.

Wil koský: Wyprawowání. Pan Grof Kart-

nický. Píhody sbíratele pedplatitel w Polšt VI.

913. c.

Willaume: Praktická kniha runí pro uitele

Ví. 1253.

Wilson : Díwí hrdinnost VI, 753. a.

Wiltshire: Díra w rukáwu VI. .854.

Winkler: Katechismus VI. 1697.

Witalis : Zrcadlo asného i wén.žiwota V. 1521.

Wojický: 1, Národní písn VI. 496. k. —
2. Boru ta. 3Ior VI. 913. c.

Wolf: 1. Co láska uchwátí VI, 635. II. 1. —
2. Preciosa VI. 673. 14.

Wolfius: Modlitby každodenní V. 1569.

Wolphius Ilier. : Spis Isokrala k Demonikowi
III. 108.

Wolstein: Pipamatowání strany neduhu do-
bytka w Rakausích VI. 1635, — 2. O pádu do-

bytka VI, 1636. — 3. O nakažení dobytka VI. 1637.

Wuk Stefanowi: ernohorci VI. 1008, p,

Wukotinowi : Písniky Moslawské VI. 496. k,

Wulpius: Tankred YI. 608. II. f.

Xcnoon: Cyropaedia IV. 279.

Young Ed. : Kwílení noní VI. 567,

Záleský: 1. Ku kytae VI. 496. k. — 2. Hel-

man Kosinský VI. 559. g. — 3. Zpíwající jezero,

ta ni že.

Zape Jos. : Krátká historická zpráwa o zalo-

žení institutu pro nmé VI. 1254.

Zarda W. : Wýtah tabelární ochranných pro-
stedku pro na pohled nirtwé lidi VI. 1596.

Zátor A. : Hynek z Waldšteina VI. 559. g.

Zieglcr: l.Jolanta VI. 635. X. hh. — 2. Hríiza

odbujnictwí VI. 589. g. — 3. Domácí léka VI. 700. 2.

Ziga Zikm. : Kázaní o myti noh IV. 1573.

Zikmund: Prwní kesíanského lowka sta-

rost VI, 1399.

Z i n d 1 : Uwod Iheor. prakt. k poítání z hIa\\'A'

VI. 1398.

z Zinzcndorfu M. : Krátké obsaženi nkte-
rých ewang. eí V. 846. 879.

Zlatoústý Jau: 1. Kniha o naprawení padlého
III. 864. a. b. 865, a. b, c. — 2. e proti lakom-
cm IV. 1775. — 3. e o modlitb IV. 1779. a,

— 4. Kázaní o nestálosti a marnosti swta IV. 1779. b.

Zollikofer: 1. Poádek pisluhowati swátosti

požehnáni zdawku VI. 2111. — 2, ei, modlitby,
cwiení \v nábožnosti VI. 2214.

Zschokke: 1. Kauzedlnice Sidonia VI. C35.

V. r, — 2. Weer ped swatbau VI. 848. d. 913.

c. — 3. Námluvvy VI, 853. a. — 4. Láska wyst-
howanci VI. 853. a. — 5. Ovvoce dobroinnosti
VI. 854. — 6. Mrtvvý host VI. 856. b. — 7,

Hrob mj a srdce moje VI. 9l3. c. — 8. Bezdné
cestowání VI. 913. c. — 9. Bob VI. 913. c. — 10.

Zlatodol VI. 1201.
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III.

R e g i 8 1 í' í k
knh w díle tomto uwedených w abecedním poádku.

.\beceda od J. Husa III. 1. a.

Abeceda pobožné manželky, t. wýklad 22 wer-
šw o ctnosti dobré manželky od Kocina z Ho-
cinetu IV. 1507.

Abeceda sama uící, od Pawla Doležala V. 10.

Abeceda, od J. Ern, Trampa V. 11.

Abeceda, od Machka VI 19.

Abeceda, od Winarického VI. 26.

Abecedá, slowká V. 7.

Abelino, weliký zbojník VI. 636. 1.

Acta circa monasterium Dobanciise V. 456.

Acta convcnlus fratrum Theatinorum V. 434.

Adelaida císaovna, od J. Jindry Vl. 881.

Advent a štdrý den, od J. Sofiana Walkenber-
gera IV. 1349.

Adversaria canoniae Carlovicnsis V. 410.

Advokát zemský VI. 1693.

Advokáti, od Iflanda VI. 675.

Aeneida, od J. Holého VI. 920. b.,

Affata, ili prQwodce žiwola, dle Šeitlina VI. 1379.
Agenda (b. t.) V. 1116.

Agenda aneb spíisob pijímiiní swálosti weee
pán IV. 1750. 1751.

Agenda eská IV. 1732.

Agenda ecclesiastica Slavonica, od Dan. Hermana
V. 1117.

Agenda funebria t. j. práce pohební, od J. Se-
berini-ho VI. 2136.

Agenda Hussilica IV. 1738.

Agenda panis quotídianus VI. 2127.

Agenda pi ktu dorostlých IV. 1745.

Agenda pi ktu svv. IV. 1736.1744.
Agenda pi oddáwání k stawu mauželskému IV,

1737. 1746.

Agenda pi rozluowání manžel IV. 1747.
Agenda Slowenská, Nni. , Uherská, od Ondeje

Plachého VI. 2113.
Agenda spráwy a posluliowání cirkewního na

Horách Kutnách IV. 1740.
Akcí a rozepe mezi filosoeui, \v lék. doktorem

a orátorem od Mích. Pieky Smržickélio IV. 266.
Akta k-\»iiti«tská s katolickými IVowomstskými IV.

578.
^ •

Akta metl králem Jiim a jednotau panskau w
Cechách 111. 453.

Akta mezi J(.M. Rudolfem II. a .MatiáSem kr.
Uherským IV. 449. 985.

Akta a píbéhowé, které se dály od irí stawu kr.

cesk. pod obojí r. 1608. 1609, od Wácsl. Bu-
dowce z Budowa IV. 448.

Akta prwní biskupské konsistore Litomické
V. 414.

Akta snmownf král. cesk. od r. 1436—1452 III.

346.

Akta snmowrní w mark. moraw. od r. 1490—1534.
IV. 926.

Akta Táborská III. 370.

Akta tch wŠech wcí, které jsau se mezi Fer-
dinandem cis. a osobami z stawuow pansk., ry-

tí, a mstsk. král. esk. zbhly IV. 423.

Akta tch wšech wcí, které se zbhly mezi Ru-
dolfem a Matiášem od Ji. Záwty z Záwé-
tic IV. 453. a.

Akta týkající se dj esk. a uhersk. r. 1608 IV.

455.

Akta w bezwládí eském III. 388.

Akta w píin zapowzených knih r. 1571. IV. 946-

Akta werejná i snmowní w Cechách i na Mo-
raw od r. 1414. 1415. III. 345.

Akta wyslanstwí polského Stanislawa biskupa
Olomuc. IV. 409.

Akta založení kláštera panenského ádu svv. Do-
minika w Plzni V. 429.

Alan byl jest mistr asný .... II. 68-

Albert a Lotte, pel. od W. Krameriusa VI. 609.

Albina, od A. Šwihlíka VI. 830. c.

Albrecht bojowný
,
pel. od Zbraslawského VI. 692.

Alexander Weliký, wiz: Historie, Kronika.

Alexander I. ruský, wiz: Hymnus.
Alexandrcis II. 48.

sw. Alexius, wiz: Zlomek.
Alfonso a Alménon, od Fr. Tomsy.
Alhambra, od Irvinga VI. 822. b. 853.

Alchymie III. 247, 248. IV. 853.

Alchymie, od .1. Ccrwenky IV. 854.

Alchymie, od J. Tšínského IV. 846.

Ali Baba, pel. od Tyla VI. 673. 1.

Alina, dle Báuerlc VI. 635. II. i.

Alkoran, wiz: Díiwodowé.
Almanach dramatických her, od W. Klíc pery

VI. 644. /;.

Almanach duchown! ze Star. i Now. zákona IV. 1259.

Almanach, od .Jiího Fera V. 1.385. c.

Almanach, od .1. Strannského IV, 1800. a.

sw. Aloisius, wiz: JVcwinnost, Pobožnost, Spisob,

Wýtah.
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Aloisius od swta wábcný, od boha jaly V, 248.

Alonzo a Korá VI. 797.
Alfabetum boheniiciim V. i9.

svv. Alžbta, wiz: Ziwot.
Alžbta, ili vvypowzenci Sibiští, piel. od Wete-

šníka VI. 839.

Alžbta Kristina, wiz: Korunowání, Sláwa.
Amazonky eské ili díwí boj, od Šediwého VI.

782. b.

Amerika, wiz: Historie, Wypsání, Zpráwa.
Amuletm christ. proti moru. od Zi»í. Crinila IV.

1854. a.

Amurat, wiz : Aowiny, Psaní.
Analecta grammatico-historica, od J. K. Rohna V. 69.

Anekdoty ze starých a nowých spisowatelu V. 483,

sw. Anežka, wiz: Chof, Ratolest, Žiwot.
Anežka Bernaurowa, pel. od Thánia VI. 607. xx.

sw. Anežky klášter w Praze etc. III. 186, wiz:
ílanuale, Manuálník, Polwrzení.

Anežka sicilská králowna VI. 787.

Angel w tle híšníky pijímající k boiiu od
Iwana Knoblocha V. 953. e.

Angelica mornímu neduhu odpírající, od Denharta
Skytorinského IV. 1528. 1880.

Angelina, od Fr. Turinského VI. 646. a.

Angelská hora, pel. od Daudlebského VI. 702.
Angliš, wiz: Hádání.
Aninka Delarbrowa, od Irwinga VI. 853.
Anleitung (theor. prakt.) zu Erlemung der e-

chisch-slawischen Spiache von J. N. Konený
VI. 88. a.

sw. Anna, wiz: Rže, Wýtah.
Anna cis., wiz: Korunowání, Wypsání.
sw. Anny klášter w Praze etc. III. 184, wiz: Li-

stiny, Urbá.
Annales monasterii s. Coronae V. 406.
Annales monasterii Chotšoviensis V. 404. a.

Anno, panno, choti Jesu Kristowa, od J. Husa III.

608. k.

Anonymus lat. a boh. II. 12.

Antidotum apostasiae w pokušeních wšelijakých
zkaušené V. 683.

Antikrist, wiz : Bulle.

Antonín a Anežka, od Šmída VI. 1324. e.

sw. Antonín Paduanský , od Ign. Liberiina V. 923.

c, wiz: Ziwol.
Anzelmus II. 46.

Apateka duchowní i domowní w as rány moro-
wé, od J, Blaziusa V. 582.

Apateka domácí, pel. od D. Ad. Hubera z Ri-
senbachu a M. Ad. z Weleslawína IV. 890.

Apateka duchowní a tlesná , pel. od Jana Arnolta
V. 576.

Apateka duchowní w as morowého nakažení, od
Jana Blasia V. 1470. a.

Apateka koská, od Jir. Adalb. Loyonidesa IV. 911.
Apateka a sklad lékastwí duchowního, od Zach.

Bruncwika V. 1389.
Apographum srripturae IV. 589.
sw. Apolena, wiz : Swctlo.
Apollinaíš, wiz: Hodinky.
Apollon, wiz: Kronika.
Apologia od Jednoty bratr.skc proti útiskm od

Rokycany pocházejícím III. 658.

Apologia od J. Kollára, I. j. obrana, ktenui se

odrodilci, jenž od swé národnosti slowanskó od-
stupují, brániti chtjí, ti pak, kteí o ni stojí,

posilniti se mohau VI. 4.

Apologia od hrab. Slawaty na dekret stawfiw
s strany wypowzení Jesuit ze zem IV. 595.

Apologie (dw) od Štelcara IV. 589.

Apologie od \V. Šlurma proti odpowdi Sylvia

Uberina IV. 1323. c.

Apologie od p. Karla Zerotína ku p. Jiíkowi
z Hodíc IV. 625.

Apologie ku králi Wladislawowi III. 141.

Apologie od r. 1536 IV. 1227.

Apologie proti mnichm sw. Benedikta III. 694.
Apothcosis s. Benedicti ab J. Ign. Ja-

nowský (kázaní eské) V. 900.

Arcibratrstwo blahoslawené p. Marie od potšení
....V. 1157.

Arcibratrstwo sw. Jana IS'ep. V. 1030. 1154.
Argument s králkau apologií, kázaní na den sw.

AVíta, od M. Wácsl. Franty IV. 1591.

Archa pán na trn králowstwí donášená . od J.

Melich. echa V- 952.

Archa umluwy neb zpráwa o obraze matky boží
u sw. Tomáše w Brn V. 1185.

Archa umluwy Now. Zák. sw. panna a mu. Bar-
bora na Horách Kutnách, od AVácsl. Jos. Brotca
V. 918.

Archiv eský, ili staré památky písem-né eské i

moraAvské. od Fr. Palackého VI. 1703.
Archiv Pernšteinský III. 177.

Árie nábožné k wýroným slawnostem VI. 254.

Árie nábožné od Daniele Krmana V. 132.,

Arithmetika eská IV. 744. též od Pawia Šráma IV.

746.

Arnošt, wiz : Nowina.
Ars lalinitatis brevicula V. 37.

Artikul z snmu 1. 1567. IV, 543.
Artikulowé od mistr Pražských proti bratím III.

Artikulowé bratí proti mistrm Pražským III. 143,

Artikulowé snmu pán pod obojí w Nymburce
III. 409. 414.

Artikulowé snmu r. 1515 III, 423.

Artikulowé snmu w Kolín držaném r. 1525 III.

446.

Artikulowé proti Pikardm od r. 1485 III. 684.

Artikulowé a wýminky pokoje a pímí mezi Jin-
dichem IV. kr. Franc, a Filipem kr. Sna-
helským IV. 375.

Artikulowé knžstwa pod obojí III, 510.

Artikulowé strany náboženstwí od kr. Ferdinan-
da IV. 525.

Artikulowé Pawla Mathiadesa IV. 557.

Artikulowé poádku pasíského IV. 944.

Artikulowé (12) wíry kesf., pel. on Jana St ra-n nského IV. 1212.

Artikulowé (10) o užíwání tla a krwe pán, od
Wácsl. Slowaciusa IV. 1336. b.^

Artikulowé (2) wíry kesf., od Haw. Z a lánského
IV. 1374.

Artikulowé nkteí z písma sw. wybráni IV. 1377.
Artikulowé o porodu a ktu dtí, od Tomáše Giin-

thera IV. 1733.

Artikulowé, podlé kterýchž nawštwowány a zku-
šowány býwají církwe w Saších IV. 1742,

Artikulowé kteréž tejné a jiné raddy. rychtáowé,
purkmisti chowati mají S\ 608.

Artikulowé snmu w Brn držaného r. 1628 od
Jana ejky z Olbramowic V. 636. a.

Artikulowé na snme Prešpurském r. 1802
z hlt. pel. od Boh. Tablice VI. 1688.

Artikul trnáct k obecnému spasení wvdaných
Píd. 1.

F J J

Artikulowé (12) wíry kesf. od J. Giinthera. Píd.
27.

Assenath H. 139.

Alala, VI. 801.

52
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Alias larólio swla od W. Merkln.sa VÍ. 115f).

Atlas k pírodnímu zempisu od lth«ž VI. 115(5.

Alias zcmépiíní od léiio/ VI. 1157. 1158.

Alias i)iíruini wšcch rástí zem od téhož VI. 1159.

AíTse 10 jen žádný nedowí, od Štpánka VI. ()35.

11.

Aubnho pes, od Guilbcrta. VI. 635. i.

AudoH Almeriansk, od Kolzchiie V. 635. oc.

1351. c.

Audoli Khinsk V. 1171.

Auffusta. wiz: O wzení. Físei"!, Ziwol.

Augustin, wiz: List.

Auklady a lá.ska, od Schillera VI. 651. .
Aula rcsia (Z b ras la w). Docunienta moti. ord. cisler.

ab. a. 1460— 1770. copiae esky V. 452.

Aumluwy boží s |)okoleuim lidským skrze 10. pi-
kázání od J. Aupickho IV. 1821.

Aumysl spasitelný s krátkým rozjímáním o umuení
pána a spasitele n. J. K. Ví. 2357.

Aupický, wiz : Ziwotopis.

Auplnck msíce winiowaný od .1. Wácsl. Mclc-
ckého V. 910. a.

Auprawa wojenská krále Dnwida žalm 9. a 12.

IV. 1525.

Auad powinnosti ducliowní služebníkíi kesf. od K.

Ondeje Bari. Fizírka z Jind. Hradec V. 376.

Auad rychtáský padesátiletý od >VácsI, .los. ílayra

VI. 1047.

Auedník lesní aneb polesný a revirník w lesním

a honnéni hospodástwí od .1. Doni. Kašpara VI.

1562.

Austrálie, wiz: Zpráwa.
Autoišl kesana wrného od W, Lindy IV. 1^75.

Auloišté k 14 ss. pomocnikíim V. 1137,

Autoišl k wšelikýin obraziím Marie p. w král.

esk. VI. 2143.

Auwod šestinedlk^ s |)imcnými modlitbami, od

J. T. Dcwolyho VÍ. 2379. a.

'

Babeni dobytí od Kr. 31. ('cšky VI. 1655.

Babictwí od Fr. Jana 31ošncra VI. 1634.'

fiabu, wiz : O dobytí.

Báchorky a powsti národní od J. Malého VI, 853. r.

Báchorky národní od M. Mikšika VI. 878, b.

Báchorky národní od Bož. iXmcowé VI. 800.

Bajard, od Kotzcbuc VI. 700. I.

Bájky od Jos. C h mely VI. ,576.

Bajky od Sam. (íodry VI. ."iSO.

Bájky sebrané od W, Krameriu.>;a VI. 574.

Bájky Lcssingttwy VI. o75.

Bájky (50) a nkolik bá.-ini od >V. Štulce VI.

.586. 1373.

Bájky od .los. Táborskéíio VI. 583.

Bájky pel. od Fr. TonisY VI. 571.

Bájkv od Fr. Tcbowskcho (Klárel) VI. 5«7.

Bájky od Vine. Zahradníka VI. .58 1.

Bájky z .1. Miillcra peložené. VI, Ó79,

Balzám duše od .Likiiba Ileilbrunna IV. 1917,

Bán zlatá, modlitby a písn. r>d Mart. Lauka VI,

2277.

Baptista a dera kanci, paniútkv o mst Ale ze ií
V, 304.

sw. Barbora., wiz: Dcerka, Poklad. VVfidce, Wypo-
dobnní, Ziwol,

Barlhi''onieiíies, wiz: Sláwti.

Báse k jmeninám p. prof. ralkowie VI. 493.
Básn o tak nazwané Krásné a o jednom oškliwéni

zwícti V. 251|,

Básn Fr. Lad. Celakowského VI, 294. a.

Básn Vine. Furcha VI. 345,

Básn J. Herzo^a VI. 293.

Básn Šeb. Jlnwkowského VI. 290. a. h.

Básn J. H(il6h'i VI. 337. 920. a.

Básn Jos. (li m e I cnského VI. 3(M). a.

Básn Bolesl. Jablonského VI. 333.
Básn Wlast, Kam a ryl a VI, 295.

Básn .M. Klaeela VI. 321.

Básn J, Kociána VI. 304,

Básn J. Kollara VI, 291,

Básn F. Virgilia pel, od J. A, Komenského V.
254, I).

Básn Macháka VI, 351.

Básn J. Jind, Marka VL 301,

Básn Nejedlého VI. 316.

Básn OssianowY Ví. 308,

Básn W. Jar. Ticka Ví, 343,

Básn Šíllera pel, od J, Purkyn VI, 336.

Básn W. Kába VL 322.

Básn Fr, AI. Rok osa VL 309,

Básn Karla Sabiny VL 334.

Básn Ezopowé z Meisnera pel. od Ign. Sies-
lera VI, 574.

Básné Aug, líoisl. Skulte tiho VI, 331.

Básn AV. T háma VI. 276.

Básn J. SI, Tom íka VI, .330,

Básn L. Zella Ví. 344.

Básn milostné II. 29,

Básn epické II, 47,

Básn Esopowé III, 106,

Básn o arodjnicích Ví, 784,

Ba.^ly zbrojné bratrslwa Mariánského a Swatowác-
siawského od Jak. Jana Lenka V. 1138.

Batkow, wiz: Re,
Bátory, wiz; O bitw, í'saní, Zpráwa.
Baušowicc, wiz: Registra,

íiawory, wiz.- Dopisy, Píbhy,
Bazaliky, obraz šlechetných Jednání, pel. od Wácsl.

Wášy VI, 1323.

Bda Iháíim. dle (Jrillparzcra VI. 673. f. 841, b,

BciTiilT der christlíchcn Lehre in 12 Zahlen vor-
gestclll V, 49.

Bh swla, od Wács, Dobenskcho IV, 673. e.

Bh žiwola Paw. Doležala V, 353.

Bh žiwola Marie Terezie ald., e od Paw. Šrámka
VI. 2074.

Bechyn z Lažan. wiz: l'rriwod.

Blauši, od W. Klicpcry Ví, 644, «. e.

Blehrad, wiz: IVowina, INowiny.
Beloiichlung der Slreilfrage in der biihm, Orlho-

graphie von J. hinírmann VI, f>2. h.

Belial lil. OOI,

Bclik. wiz: (Iiwalozpw.
Helisar, dio Salvátora Camcrana VI. 635. II, t.

Bcli.sar, z nm. |'el. od Fr. B, Tomsy Ví, 1372. 1.

Bellnm Calilinariiiin (*. Trispi Saluslií, pel. od Norb.

Waka VI. 927. b.

Bellm Jugurlhinum, pel. od Norb. Waka VI. 927. a.

Blohradský, wiz: Jan.

Belinv autk, od Kolzebuc VI, 677.

Benátky, wiz: Cesia, Nowiny, PutowániM
sw. Benedikt, wiz: Apolheovis. Kížek, Pobožnost,

Starobylost.

Bcnešow, wiz: Snm.
BeiVtwský, m iz : Píhody.
Beránek," od Hýbla VL 1335. a.

Beránek, wiz: Kázaní.

Beraun, wiz: Kronika,

Beraunské koláe, od Štpánka Ví, 635, ecc.

Berka, wiz: Mandát.
Berla Ježíše Krisla, od Bari. Jaworského IV. 1540,

Berla králowská Jcsu Krisla od Daniele Me V. 866.

Berla králowská a císaská d«>mu rakauského, pel.

od Joach. Alex. ^ikolaidcsa Lišowského V. 268.
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Berlín, wíz: Písn. ^

sw. Bernard, wiz: Clowck, Poestná, Swatý, Šat,

Wítézstwí. Wýtah.
sw. Bernard oslawený, aneb žiwot sw. Bernarda,

ileni písn, modlitby, ze spisw t. sw. sebrané
od Fr. Wenceslausa V. 1286.

Bernaurowá, wíz : Anežka,
Berthold, wiz: Píhody.
Besedy eské VI. 340.
Bestreitung der Nenerunjíen irt der bohni. Orlho-

graphie. von Palkowi VI. 52. c.

Bezdný léka, dle Moliéra VI. 660. a.

Bezženslwí knžské proti nedíiwodné ženitb, od
Wojt. Scipiona IV. 1432. b.

Bianka Kapello, wiz: Píhody.
Biblí Benátská lil. .')38.

Biblí Bratrská IV. 1167.
Biblí eská IV. 1165. 1166.

Biblí Dlauhoweská lil. 506.

Biblí J. J. Dolanského V. 758.

Biblí Paw. Doležala V. 168.

Biblí Dnrycha a Fr. Procházky VI. 1705.

Biblí Glagolická Ml. 506.

Biblí Hodjowská lU. 521.

Biblí Hroch o wá III. 515.

Biblí (malá), od .1. Ji. Kameytského Píd. 43,

Biblí Kladrubská 111. 523.

Biblí Kutnohorská III. 537.

Biblí (malá) od P. Kynnezerského IV. 1298 a.

Biblí Leskowecká lil. 502.

Biblí Litomická lil. 503. malá III. 509. (ást)

III. 533.

Biblí Lobkowická III. 526.

Biblí od W. Mathiadesa IV. 1168.

Biblí Mikulowská III. 504. 512. 513 (1. díl) III.

529. (II. díl) 530.

Biblí Normberská IV. 1164.

Biblí Olomncká III. 505. 507.

Biblí od J. Opsymatesa IV. 1477. b.

Biblí Padeowská III. 516.

Biblí od Palkowie VI. 1709.

Biblí Pernšteinská III. 519.

Biblí Pražská 111. .'.36. 1164. 1166.

Biblí od Faust. Procházky VI. 1707.

Biblí ímská lU. 532.

Biblí Schafhausenská III. 531.

Biblí Swatowácslawské díl II. V. 6.52. a.

Biblí Štokholmská III. 514.

Biblí Talemberská III. 524.

Biblí z Tetinské pepsána lil. 518.

Biblí od Wartowského z Warty IV. 1163.

Biblí od Weleslawína IV. 1169.

Biblí we Wídenském nowém mst 111. 518.

Biblí ku konci XIV. wku II. 107.

Biblí od r. 1391 II. 108.

Biblí psaná od Táboritské mlynáky III. 511.

Biblí na pergamene III. 510.

Biblí w bibl. Pražské na erném aksamitu III. 522.

Biblí twrté recensí III. 525.

Biblí w bibl. Pražské III. 527. 528. 534. 535.

Biblí díl šestý od r. 1601. IV. 1185.

Biblí sw. Wácslawská V. 652. c.

Biblí V. 653.

Biblí VI. 1706 1708. 1712.

Biblí zlatá Anton, de Bampigolis IV. 672.

Biblia parva. od Matje Kro cín a V. 648.

Biblická historie, wiz : Historie.

Biblická historie náboženstwí elc. VI. 1880.

Bibliotéka eská od .1. .laworniekého VI. 756.

Bibliotéka eských biblí, od Fr. Nowotného z

Luze VI. 1128.

Bibliotéka mládeže, od J. W. Wlasáka VI. 1333. e.

Bibliotéka pouných a zábawných spis od J. Pe-
írky VL 883.

Bibliotéka uitelská od .1. a Step. Bakorúw VI,

1269. 1377.

Bibliotéka wSenauná pro mládež eskoslowaiiskau

VI. 1378.

Bibliotéka zábawného tení, wyd. od J. .Malého

VI. 8.53. a. b.

Bi Krist na bezbožné w chrámu pán, pel. od

Mat. Tannera V. 1426.

Bi aneb metla boží od Sim. Partlice ze Spicberka

IV. 1887. c.

Bi židowský, od Krause z Krauscnthalú IV. 1372.

Bílá paní. o llauii.sc LykiSky VI. 687.

Bílá paní z Jind, Hradce, pel. od Zbraslawského

VI. 692.

Bila rže, od Magd, Dobrom. Keltigowé VI. 664. a.

Bild (das) der slawischen Sprache. od J. Dobrow-
ského VI. 73. b.

Bílé Idobauky. od .1. P. I'ibíka VI. 688.

Biograiie moraw. biskupij, od Galaše VI. 1058.

Biskup panenský panna Maria od .1. .los. Khela V.

979. b.

Bitwa portugalská IV. 372.

Bitwa H Jankowa od hrab, z Hacfeldu V. 273.

Blaho Mat., wiz: (."est.

Blahorod, od .los. P. Kauna VI. 847. a, 1336. c.

Blahoslaw aneb kdo swt zkusil , nco wí od J.

Charwata VI. S2I. c.

Blahoslawenslwí oí lidských el<;., pedložil P. Hya-

cinthus V. 934.

Blahowst, wyd. od Wácsl. Štulce VI. 1739.

Blaho^\id aneb prwní cwiení w mrawnosli pro

dítky, dle Salzmanna VI. 1300. c.

Blaník," od Wácsl. Klicpery VI. 644. c.

Blalno, wiz: Obraz.

Blázinec w Dijonu, pel. od Štpánka VI.^633. 1-

Bláznowslwi clowka (sedmero) od J. Stef. We-
selského Píd. 146.

Blindenberk, wiz: O dobytí.

Bludy bratí Boleslawských IV. 1243.

Boek, wiz: Kázaní, Památka.

Bogadi, wiz: Kázaní.

Bohatec a lazar. od Paw. Kynnezerského IV. 227. a.

Bohemarius II. 2 (minor) 3.

Bohomil, od J. V. Jirsíka VI. 859^. 1856. b.

Bohomír, mladý paustewník, od Smida VI. 1340.

Bohuslaw, od íg. Šiesslera VI. 632. a.

Bohuslaw we swé rodin, dle Salzmanna VI. 1300. d.

Boj clowka híšného s pokušením, od Ond. Pi-

seckého IV. 1832. b.

Boj Michala a angel s drakem a angely jeho. od

Jana Amosa Komenského V, 379. g. 1372. c.

Boj swítzující slawného sw. Jana V. 1356.

Boleslaw, wiz: Kronika, Pauf. Píse, Wýpis.

Boleslaw Mladá, wiz: Kronika.

Boleslaw Stará, wiz: Cesta, Popsání, Pauf, Zpráwa.

Bonaventura. wiz: Wýtah.

Borowany, wiz: Documenla, Smlauwa.

Boskow, wiz: Historie.

Bosna, wiz: Pohled.

Boston, wiz: Slowo.

Božena, od W. Klicpery VI. 644. a. ;

.

Boženka, weselého Kubíka manželka, od Rulika

VI. 793. b.
,

Brambory, od Štpánka VI. 635. p.

Brána tsná, aiizká cesta k žiwotu ald. V. l.íOl.

Bratr eský, od Hynka retrowrozského IV. 1571.

Brate milí! Jakož jsi se mnau mluwil z potebno-

sti swé lU. 677.
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Brati, od >V. Klicpery VI. 644, y.

Brati, od Bulwera VI. 853.

Bratí eští, wiz: Historie, Kronika, Lisí, Listy, .Man-

dát, f saní, Zpráwa.

Bratí eši sniysl.u reformirlského, pel. VI. 1766.

Bratrowrah, od Štpánka VI. 63ri. k.

Bratrstwo eské nejsw. rodiky boží V. 1148.

Bratrstwo p. Marie pod titulem nanebe\\zetí V. 1150.

Bratrstwo w nowé Páce V. 1153.

Braiisírna lidského jazyka V. 488.

Benk Šwihowský, od .1. Kaj. Tyla VI. 673. e.

2 Besowic Ones.^wiz: Kázaní.

Betislaw I., od Štpánka VI. 635. d.

Betislaw a Jitka od Canipana ^VodílanskéllO IV.

233., od W. Thánia VI. G07. a.

Breviár (glagol.) II. 17G. III. 927.

Bezany. wiz: Pamti.
Briefe des Plinius vonllanke vonHankenstein VI. 916.

Bím uwalené na Hospodina aneb obrana proti fa-

lešnému obwinní St. Dubniczav, od j. Blasia

V. 776.

Briseldis a rytí Rudolf III. 95.

Brno. wh: Archa. Artikulowé. Extrakt, Kopiá,
.Maria, iNaiiení, Památka, Plesání. Popsání. Práwo,
Rád, Sententiae.

Brod esk), wiz: Písnika. Rád.

Brod uherský, wiz; Kronika, Pamti.
Bruncwík, o Prok. Sediwého VI. 608. g. od Tyla

VI. 073. 2.

Bruncwikowa cesta do Prahy, od W. Tháma VI.607. 11.

Bruncwíkowo neštstí a smrt, od W. Tháma VI. 607. yy.
sw. Bruno, wiz : Hodinky.
Bubeník mladý, od Fr. B. Tomsy VI. 1372. g.

Bublák. od W. Tháma VI. 607. ii. u.

Bucer, wiz: Mariin.

Budjowice. wiz: Kázaní, Ptky, Zízení.

Budi duchowní. od J. Kopidlenského z Rosenfeldu
V. 1564.

Budi kesanské pobožnosti od Jiího Bílka IV. 1914.

Budi otce eledního, od Jakuba StíbrskéhoIV. 1864.

Budi pokání, t. j. XXVI kajících kázaní, od Ka-
špara Motšického V. 860.

Budi srdce ewangelický V. 1637.

Budíek nebeský V. 1522. VI. 2400.

Budín, wiz: Nowína, Nowiny, O porážce. Pípad-
nosti, Slawení, Zpráwa.

Búh autoišt mé a pomoc má, modlitbv. pel. od
J. Hýbla VL 2343.

Bh jest ncjiátší láska, z nm. p. z Eckardthausen
VI. 2296.

P.uh jest otec náš, z nm. pel. od J. Hýbla VI. 2405.

Bh mluwí k lidem až podnes, e od Jana Sebe-
riniho VI. 2064. a.

Bulla Klementa XIV. papeže V. 478.

Bulla zlatá Karla IV. od r. 1356. IV. 399.

Bulle . . . Antikrista proti, prawým kcsfanm IV. 518.

Buquoi, wiz: Zpráwa, Žádost.
Bydžow, wiz: Wýpisky, Wypsání.
Buchlow, wiz: Knihy.
Bukarest, wiz: Nowiny.
Bylinky léící a hojící srdce a ducha poníženého

IV. 1913.

Calvinus judaizans Egydia Hunnia. Príd. 3tí.

Candidus et rubicundus (káz. es.) od K. Mat. Kruma
V. '>12. c.

Cantata zpíwaná od školní mládeže pi poswrení
školy w >imburku. od Dlabae VI. 431.

Cardillac. z nm. od .]. Peírky VI. 684. 1.
Carracn lat. rt boh. 11. 26.
Carraina dw na jméno Ferdinanda rakaus. arci-

knížete IV. 18i.

Cannina nad smrti synáka p. Andr, Siwcho od M.
Hcliadcsa V. 200.

Catholicon II. 10.

Cedr nejwyšší na hoe Libanské. od Mart. Josefa

Zaurka V. 980.

Cedule dilíjl. 104.

Cedule br. Simonowa, kterúž psal panm starším

Hranickým III. 755.

Cedule dílí prwní statku DobrŠského IV. 488.

Cechowé bohabojní a swatí V. 1256.

Cena aneb wymcní wšech lékastwí, od Ad. Za-
lužanského IV. 877. c.

Cena neb wymení wšech lékastwí V. 596.

Cesta do Miti-ie Celly VI. 2145. 2433.

Cesta do nebe, od Sim. Lomnického V. 1370.

Cesta do nebe, od Fr. Kubika VI. 2215.

Cesta do nebeského ráje, pel. V. 1451.

Cesta do západních zemí. od Karla z ZerotínalV. 658.

Cesta k Hoe Sión V. 1504. Píd. 5.

Cesta k nebi, od Karla Melcara VI. 1809. 2229.

Cesta k prawé a samospositedlné wíe VI. 1851.

Cesta k prawému štstí od J. K;ij. Gatly V. 1514. b.

Cesta k spasení V. 1475.

Cesta k žiwotu wnémii. od J. VVács. Cikady IV.

1622. a.

Cesta k žiwolu wiiému. od Mart. Stíbrského IV.

1890. b.

Cesta kižowá. pel. od B. L. Byšického VI. 2371.

Cesta kižowá od Jana Holáska VI. 2384.

Cesta kižowá, od Fr. Hýbra VI. 2383.

Cesta kižowá od P. Fr. Jabulky VI. 2430.2453.

Cesta kižowá, od Jann Kowáka VI. 2390.

Cesta kižowá, od L. Šwihlíka VI. 2420.

Cesta kižowá, od L. Zieolera VI. 2321. c.

Cesta kižowá V. 1667.

Cesta kižowá VI. 2244.

Cesta kižowá VI. 2279.

Cesta milostí, od J. Beckowského V. 1445. c.

Cesta Moskwanská IV. 655.

Cesta otcw bu pobožných bu bezbožných IV. 1531.

Cesta otcw, od Wíta Jakeše IV. 1891. a.

Cesta papeže Pia VI. z íma do Wídn, od J. Ru-
líka VI. 1046. d.

Cesta patriarchy Jakuba, od Ji. Dikasla z Mikowa
IV. 661. 1471.

Cesta radostná yv tomto platiwém audolí V. 1234.

Cesta Slowáka ku bratrm slowenským na Moraw
a w Cechách, od 31. J. Hurbana VI. 1000.

Cesta tureckého legata z Constantinopole do Wídn
V. 480.

Cesta utrpení, od Fr. Fr^e VI. 1937. c.

Cesta >v 1. 1678, od Ji. J. Libertina V. 914. e.

Cesta yvíry cwang. kesana, z nm. pel. od Aug.

Franka^ V. 7G7. a.

Cesta z Cech do Jerusalema, od M. Kabátníka

IIL 194.

Cesta z msta zkázy do blahoslawené wnosli.
pel. od Jos. Nedoniy VI. 2242.

Cesta z Morawy do iny, kterauž wykonal Jií
z Drahowa r. 1693, od J. Rulíka VI. 994.

Cesta z Prahv do Benátek a až do Palestiny.
od Old. Prefáta IV. 643.

Cesta z Prahy do Star é B oleslawi V. 1181. 1210.

Cesta z \Vídne do Constantinopole a do Ama-
sie. pel. J. Kocin z Kocinelu IV. 654.

Ce.sia žiwola, pel. od J. Achillesa IV. 1836.

Cesta žiwota aneb podstata wíry yvšeobecné kesf..

od J. Bohdaneckého IV. 1822.

Ce>iy boží nás wedaucí (káz.) od Boh. Tablice VI.

2ÓI9. 2228. h.

Cestopis od J. KoUara VL 1001.
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Cestowání Frid. z Donína IV. 660.

Ceslowdce Jana Jakuba z Weingarten, kterak pí
práwích stawu mstského saud weden býti má
w král. esk. V. 610.

Cikán w kamenické díln, od Kaísera VI. 635. 2.

Cíl a praktiky papežencíi IV. 606.

Církew Kristowa, od Suchánka VI. 1883.

Církew ímská kat. pravvau jesl církwí (káz.), od

J. 31. Sidona VI. 2061.

Církew sw. obecná, od Bart. Pohor.ského IV. 1365. a.

Církwe weliké weliké powiniiosli. e od Jana Se-
beríniho VI. 206. b.

Cisiojanus eský II. 81: wiz: Kalendá.
Citara nowého zákona V. 123.

Citedlnost wrného echa pii šfastné poaté wálce

1799. VI. 954.

Citedlnosti radostné poddaných Peíckých, od

Jos. Rautenkrance VI. 382. b.

Citowé eských herc w den jmenowin . . . p. J. iV.

Štpánka VI. 453.

Citowé eských poslucha pi jmeninách p. J. W.
Sedláka VI. 436.

Citowé Chrudimských, an Leop. hrab z Štoll-
berku za kraj. hejtmana ustanoweu byl, od

Zieglera VI. 450. c.

Citowé k si. jmeninám Hynka Saura. od J. Poho-
elého VI. 465.

Citowé ke dnu jmenowin p. Kale. Po.spísilo wé
VI. 474.

Citowé na den jmenowin . . . . p. Jan Hosl. Pospí-
šila VI. 481.

Citowé osadník Slánských pi obdržení \yelikého

zlatého peníze, kterýmž JC.M. p. Mat. Simáka
poctil, od A. W. Žitka. V. 439. b.

Citowé osadník Snieenských pi instalací p.

M. Simáka dkana, od A.'\V. Žitka VI. 439. a.

Citowé pi dosednutí p. Aloys. Jos. Krakowského
z Kolowrat na arcibisk. stolici, od Ant. Dwor-

^ ského VI. 463.

Citowé pi poswcení za biskupa Salalského p.

Fr. Tippmana, od Dworského VI. 470.

Citowé pi uwítání J. bisk. M. p. Karla Hauia,
proj. od posluch. bohoslowí VI. 467.

Citowé pi uwítání J. bisk. j\l. p. Karla Hanla do
farní osady Welišské, od J. 31iillera VI. 471.

Citowé pi weleslawném zasnaubení knžny Lud-
mily z Lobkowic, od J. Štpánka VI. 421. b.

Citowé radosti ke dni 19. dubna 1841, jakožto k
si. swátku narozenin J. C. K, ^\. Ferd. V. VI.

492.

Citowé radosti pi druhé slawnosti wlídnosli a lá-

sky w T e b e ch o^w i c í ch, od J. Krále VI. 423. b.

Citowé študujících Cech k. staromcst. akad. gymn.
pi ustanowení p. Petrie na dstoj. prefekta,

od Wewerky VI, 411. a.

Citowé Avdnosti a lásky k jnieninám Jos. Jung-
manna wdných žák gymn. VI. 490.

Citowé wdných dítek, pronesené niatince dne 25.

listop. 1833. VI. 473
Co bh, lowk, kdokoliwk, co já, co ty bože

swatý, z franc. Jind. Boudona V. 1413.

Co hrdlo ráí neb 500 rozliných pokrm atd. , od
G. Slawomilské VI. 1573.

Co jest to za mannu skrytau, kterauž F. St. Dub-
nicai.... wydal, od Dan. Kermana V. 762.

Co jsau církewní odpustky? co auinkují? (káz.)

od D. Wácsl. Wáclawika VI. 2047.

Co se s panem generálem Dilli (Ti 11 i) a markra-
btem z Durlachu zbhlo V. 260.

Co se wlee neutee, od Štpánka VI. 635, aaa.

Codicillus, wiz: Památka.

Commentarius verum in erbe geslaruni, pel. od Jak.

Beskowského V. 256.

Commentum super Poenitcas ito. (též w eských
werších) IH. 16.

Compendium nkterých pednjších artikulw prawc
wíry, od Dan. Solnického IV. 1361.

Compendium veiborum maxim necessariorum V. 60.

Concio Christi ad mnliercs od Ji. Tesáka IV. 1613. f.

('onciones dominicales, od Ant. Kelského V. 875. b.

Conciones feslivales, od Ant. Kelského V. 875. a.

Consolatio cujusdam alflictissimi hominis IV. 1812. a.

Constantinopole, wiz: Cesta, IVowíny, Poselstwí.

Constanlinns weliký, komidie IV. 237.

Constitutíonp.<! jnris metallici AVenceslai II. (lat. e-
sky) II. 91.

Contraclus monaslerii se. fieorgii IV. 587.

Controversiac et querelae exulnm bohemor. Pid, 8.

Copiarinm III. 15.

Copiarium lisliiw III. 401.

Copiarinm missívarum civ. Olomuc. IV. 1142.

Copiarium za Jiího III. 462.

Cosi fan tulte, zpwohra VI. 649. a. VI. 055. b.

Cti ochránce podiwný jazykw skrotitel, sw. Jan

Nep. w chrám swém, w Hradci Král. , . . osla-

wený od Woj. Dobrohlawa V. 932. b.

l'tilel sw. Jana Nep. od Kašp. Weiningra VI. 2257.

Ctiwník ke cti a sláw rodiky boží. . . V. 1124.

Ctnost III. 65.

Ctnost wede ku prawémii šlslí. píb. od Mat. D.

Matéky VI. 823.

Ctnosti a swátosti sw. Štpána od Zdenka Jiího

Chepického z Modliškowic V. 949.

Ciirsus civilium seWentiaruni II. 89.

Cwiení iistawiné we 3 Avcech od Jana Opsima-

lesa IV. 1894. a.

Cwiení se w pobožnosti pel. od J. Cvrilla Te-
bického IV. 1988.

Cwiení diichowní každodenní w towaryšstwu kol-

leje Jiínské od J. Košliciusa V. 464. 1410.

Cwiení duše kající pes 40 denní pst každého

dne V. 1398.

Cwiení kiesfanské dušeni k spasení, od Bohumíra

J. Bílowského V. 867. d.

Cwiení a nauení o sw. modlitb V, 1402.

Cwiení w dokonalosti pel. od Ji. Konstance V.

1408. c.

Cwiení duchowní sw. otce Ignacia zLojoly V. 1444.

Cwiení a rozjímání wšeliké V. 1513.

Cwiení duchowní w prawém kesf. obcowání V. 1629.

Cwiení dewítidenní ctnosti ke cti a chwále sw.

Fidelia z Sigmaringu z nm. pel. V. 1644.

Cwiení eské pro chowance c. k. kadctního
domu od P. A. Spurného VI. 126.

Cwiení a nilnwení jazykem nmeckým od Rauten-

krance VI. 129.

Cwiení se w mluwení eským i nmeckým jazy-

kem VI. 132.

Cwiení k wyslowowání a uení nm. ei VI. 142.

Cwiení dítek každého stawu od Jana Rulíka VI.

1284. a.

Cwiení o poctách od Ig. Drlíka VI. 1391.

Cwiení a užíwání zbran . . . VI. 1450.

Cwiení se we zbrani jednotliwých woják, ad a

zdlk c. k. pchoty pel. T, Burian VI. 1451. b.

Cwiení poátené w; náboženstwí pro školy prote-

stantské pel. od Št. Lesky VI. 1801.

Cwiení pro ženichv a newsty od J. Kernera VI.

2129.

Cwiení nábožná k slawnosti božího téla VI. 22.52.

Cwiení se w pobožnosti k wykonání krížowé cesty

VI, 2314.
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Cwiení se w pobožnosli k sw, Janu Nep. VI.

2285.
8\v. Cyrilliis a .Melh. wiz: Putování, Wvpsání.
Cyrillo-Mclhudiada, báse od J. HoUTio "VI. 553, b.

(."yropaedia od Abrahama z (iuntcrodti IV. 279.
Caba, wiz: Pamétiiosti.

(jabelický, wiz; Kázaní, Ilod.

('anád, wiz: O dobyfí.

arodjná citara, o Majobera Ví. 622. a.

í/arodéjn zrcadlo, od K. Ileimbachcra VI. G2I. b.

arodjnice od et. .M. Weselskébo VI. 873. b.

arodjnice Oliborn od Fr. lloimltachcra VI. tí2I.c.

arodjnice od J. Tandlera VI. 61 (i. b.

Oas bolestného uniiirení a newinné siiuli p. n. J.

. Kr. od Michala Seiiiiána V. 170.

Cas prawý k niiuwení a prawý as k mlení dle
píkladu sw. Jana i\ep. V. 1032. 1033. 1036.
1037. 1039.

Cáslaw, wiz: Snni.
asopis niorawsko-slezský VI. 70U.
asopis musejní VI. 747.
asopis pro katolické dnchowenslwo VI. 1738.
(Jasopis technologický od sw. Tawla VI. 1584. b.

ástky jazyka eskoslow. w obrazích pro mládež
^ od F. hampelíka VI, 91. b,

í^ech a Lech, dle Slegmayra VI. 607. kk. VI, 635. y.
Cech a Nmec, od Štpánka VI. 635. q.
Cechie uená od J. Hulíka VI. 1127. c.

Cechoenosl od Jir. Pelrmanna VI. 39.

Cechoienost od Wácsl. Kosy V. 23.
Cechoslaw VI. 739. 74í».

Cechoslowan od Fr. Cyr. Kampelika VI. 91. a.

Cechow milí, jenž žádáte bvti#wrní atd. (traktát)

. od Pawia Bydžowského IV. 1228. a.

Cechy; wiz : Dje, Djepis, Djiny, Historie, Kro-
nika, Letopis, Letopisow, Poselkyn, Poslaup-

. nost, Píbhy, zempis.
Celikow, wiz : Kázaní.

Cenwic, wiz : Kázaní
^emín, wiz: AVítání.

(/ernohorci, od P. Chocbolauška VI. 898. b.

Cernowický, wiz: Památka.
erný Bedich, od K. Pichlerowé VI. 893.
ernv Janoš, dle Waldena VI. 843. e.

ert lowí IV. 1818.

Cerwená suknika VI. 884^.

Cerwené a bílé rže, od Smida VI. 1360. e.

Cerwenoplášlník, dle Kotzebue VI. 70.5.

í^eská láska od Fr. iXowotného VI. 866.

eské listy od Sigf. Kappera VI. 353.
Ceskosláwa dokonalosti králowské wznesené ctnosti

^ aneb sw. Wácslaw od líug. Rádla V. 973. a.

Cest a chwála Josefu Kalazanskému od pap. Bene-
dikta XIV. odewzdaná od Joan, Iwanowicze V.

. 1019.

Cest a newina ženského pohlawí IV. 688.
Cest a sláwa Wyspkomeytská z rozhlášené studn
. od Ferd. Jos. ástky z Šternšteina V. 557. a.

Cest poslední J. P. JežiSowii ... od J. Kociána
^ VI. 2084.
(>.st poslední .Mat. Bláho wi VI. 2099.
Ccít, sláwa a chwála Josefa otce a pstauna sna-
. silelc V. 1270.
í>sl slnlu pán od Callnry VI. 1825.
Cest ti )jí od trojnásobní zásluhy zplozené od Fr.
^ Rafaele Koliandra V. 1016.
geslmir, od Kaj. Tyla VI. 673. b. sw. II.
Ci práw od Jos. P. Kaunn VI. 847. b. 1.3.36. d.
ina, wiz: Cesta, .Spsob,
C'inkota, wiz : ^Kázen.

Cinow, wiz: Rec.

Cínowský wiz : Kázaní.

ítanka od Franty VI. 29.

ítanka od Swobody VI. 27.

ítanka pro školy slowanské VI. 1325.
ítanka pro ikoly slowanské od Kollára VI. 1327.
Cižba na diwky, opera od Tandlera VI, 616, g.

lánek twrtý wíry katolické od Tom. Xaw. La-

, šfowky z llniía wyložen V. 830. 880. 1018,
Clánkowé uení stanpencuw knze Martina III. 616.
Clánkowé uení Waldenských a Pikhardiw j||. 617.
Clánkowé wíry Štp. Szegcdina Píd. 142.

(Mánkowé wojenští pro c. k. armádu od J. Zlobi-
ckého VI. 1447.

lánkii dewt |)roli kalichu od Jošta z Uosenberka
III. 641.

Clowk i bez sázky uifiže wyhrali pel, od Zbra-
.slawského VI. 692.

Clowk poslaný od boha, kterémuž jméno bylo Jan
(.\orb. Hupia, Skalníka) Píd. 131.

(Howk w ))()dobenstwí od W. Frosla a W. Ko-
rátka VI. 1168.

(Jlowk prawý dokonalé swálosli dostatený.., sw.
otec . , , Bernhard . , , od J. W, Steydla V, 926,

Ctní s wangelium I. 4. II!. 593.

tení uedlní a swáteuí III. 588. 601. IV. 1199,

1201. 1204. VI. 1722.

Clení eské Píd. 14,

tení se sumnian na zbory Píd. 150.

lení o schytralé Finett jinak Popelce IV, 268.

lení o užíwáuí kulawého a íuupawého tabáku
pel. od B. J. Dlabae VI. 1599,

tení z listu apoštola PawIa od J. Pawlíka VI.

^ 2234. a.

Ctwerohraná III, 72.

Ctwrlé pikázaní boží od Níeriqe VI, 1372. o.

Ctyry stráže na jednom stanowišti, z nm. od Št-
pánka VI. 635. f.

ábel eledni od P. ClaseraJV. 692.

Dábliw mlýn etc. pel. od Štpánka VI. 635. vv.

áek kauzedlnik, od Pogodina VI. 853.

Daddy dary, od W. Krameríiisa VI. 806. f.

Dalnys od (íesnera VI. 541. 1.

Dalniatie, wiz: Nowiny.
Dáme krew a žiwot pro našeho krále , od Stuny

VL 611. u.

Damon o swé Kloi od Dlabace VI. 360. h.

Dar nowého léta od Six. Palmy IV. 1863. b.

Dar nowého léta wsem pp. hercm od Wács. .Me-

lezinka VL 366. a. b.

Dar zlaté ruky od Bart. Kozlanského V. 137/. b.

Dar zlatý nowého roku ... VI. 2213.

Dar zlatý od Sixta Palmy IV. 1863. d.

Dárek dobrým dítkám o Jos. Dundra VI, 131.5,

Dárek hodným dwátkflm též hodným chlapekm
od K, Štorcha VI. 1381. a. b.

Dárek malý obtowaný eské mládeži od Aug. Ji.

Suchánka VL 1304. b. 1375.

Daubrawnická, wiz : Kázaní.

Dawid, wiz : Chwalozpw, Zpw.
Dcera bratra Filipa, od Hafnera VI. 617. b.

Dcera Faraonowa, od Fogla VI. 641. 1.

Dcera lakomcowa, z franc. pel. od Uhlíe VI. 704. 2.

Dcera Múzy we tech zpwích, od Sam. Godry VI.310.

Dcerka, o J. Husa III. 87.3. a.

Dcerka sw. Jindišská sw. j). Barbora V. 1288.

l'e abominatione III. 77.

\)e cilationibns secunduni jus terrae boh. III. 477.

De coelestibus gaudiis, pel. od Ji. Fera V. 715. c.

Dc judicio particulari. od Ji. Fera V. 71.5. c.

De miraculis ad fontem se. Wen cesia i in Bawaria,

od Frid. Bridela z nm. peL V, 1180.
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De oclo partibtis oralioais Aclii Donali IV. 14.

De poenis iiiferi, od .li. Fera V. 715. li.

De se. Lib oi o, od Frid. Bridela V. 1269. c.

De septem sacrainentis III. 372.

De Iraditionibus, pel. od Ji. Fera V. 715. d.

De veritate et praestanlia rcliquiarum ccclesiae nie-

tropolitanae cum an. 1645 Pragani iiissent delatae,

od Ji. Fera V. 1160. f.

Debbora wítzná nad Jízaraii V. 1038.

Ddek, od Prok. Šediwého VI. 608. e.

Ddiná smlauwa, od Vogla VI. 673. 4.

Dje mocnáslwí rakauského, od W. W. Tomka VI.

984.

Dje pamtní SOleté wálky, od Tom. Kiibelky VI,

992. c.

Dje Pražské, od W. W. Tomka VI, 1027. b.

Dje zem eské, od W, W. Tomka VI. 984, b.

Djepis eské zem, od J. Malého VI. 985.

Djepis eský s krátkým pehledem zempisu e-
ského a morawského, od P. Neumanna VI. 989.

Djepis starší a nejnowjší Htcraturná obnowa ná-

rodu ilyrského, pel, od ejky VI, 986.

Djepis wšeobecný od W, W, Tomka VI. 984. a.

Djepis ze žiwobytí pap. Pia VIL, od Tom. Kubeiky
VI, 1056,

Djiny eské w obrazích, od W. Hanky VI, 972, c.

Djiny msta Plzn V, 324.

Djiny nímské z Aurelia Victora, pel. od .Josefa

Chmely VL 926, a.

Dekachord eský neb kancionál V, 88.

Deklamowánky, od Burgersteina VI. 352.

Deklamowánky, od Klicpery VI. 307.

Deklamowánky, od Kubeše VI. 325.

Deklarací Ferdinanda III. na obnowcné zízení zem-
ské V. 601.

Deklarací majestátu na acht proti papeži Pawlowi III.

IV. 519.

Dekret bratrský IV. 507.

Dekret knížete Karla Lichicnšteinského V. 362.

Dekret snmu Kostnického o pijímání pod jedním

sp&sobem, z nm, pel, od M, 31arkowice VI.

1765. c. týž s nowým poznamenáním proti onomu
. . , od J, Chmely VL 1765. e.

Delarbrowá, wiz : Aninka,

Dlník pilný pro est a slá\: u boží.- tul Iliacinllia

Fabriciusa V, 1035.

Dembinský, wiz: Wýwod.
Demetrius, wiz : Wypsání.

Den bude ten, ne kde zlatý než kde swatý V. 141..

Den dobrý nábožného kesana V. 1353.

Den dobrý s niodlitbau zaatý V. 1496. 1620.

Den kesanský, pel. od Mich. Causina V. 1411.

Den poslední, od Fr, Ilaymana VI. 536.

Den prawý a zázrak božské milosti sw. Jana ]\c-

pom. V. 1022,

Den saudní od Mik, Krupchorského IV. 1407,

Den swalý neboliž knížka nebeská z rozliných pí-

sem sw, VL 2245,

Den weliký se blíží neb píprawa malikých k sw,

pijímání, dle Junga VI, 1367.

Dennice, od J. Malého VL 758.

Dennice katolické prawdy V, 775, 874.

Dennice slastnjšího dne pedchdce, od Fr. Nc-
domana V. 1350. a.

Denník po.slíi kr. Jiího IIL 191.

Denník Wídcnský V. 354.

Desátek ke cti sw. Frant. Xaw. V. 1631.

Desatero božích pikázaní, od J. Jawornického VI.

1911.

Descriptio inw ty potentatiiw francauz., bran-

denb., sask. a baworsk,, od Fr. Rosana V. 328.

Desítka apoštolská sw. \aweria, od J. Libei-tina V.
1463. b.

Dálka i newiátka i hned po ktu tlo a krew boží
že pijímati mají, odPaw.BydžowskéhoIV. 1228, e.

Deus solus V, 1433.

Dwe Marienburské, pel. od J. W. Žáka VI. 682. d.Dwe rybáské z Hclgolan dli, pel. od Fr. B. Tomsv
VI, 1372. h.

Dwe s riižowým wncem ze wsi Owene na ožínky
k JMO. Františkowí a Marii Terezii králi a králo-
wn eské 12. Srp. 1792 , od Fr. Jana Wawáka
VI. 364, c.

Dwín, báse od S. Ilnwkowského VL 542. a.

Dewítník duchowní. z wlask. V. 1566,
Dewítník Swato-Prokopský V. 1654,
Deym Kauíma msta atd.. od Jind. Wácsl. Zywaldy

Ivauimského \. 310.
Dialogiis mezi Cechem a Pikhartem, od Mik. Ko-
náe IIl. 774.

Diamant krále duchu, od Raimunda VI. 649. b.
Diarium obležení hradu Pernšteina od Swedii od

Mik. Fleškyna z Auerspachu V. 303.
Diarium Pernsteinense IV, 1140.
Diarium Smila Osowského IV. 407,
Diarium toho, co se skrze pruské obležení msta
Prahy w r. 1757 stalo V. 296.

Diarium toho, co se w as tureckého dobýwání
msta Wídn zbhlo V. 271,

Diarium Walacho-JIezi ícense IV, 1127,
Diarium zbhlých se wšelikých píhod od r. 1640—

1657, V, 279,

Dieta Cracciae sapientum, pel, od Paw, Worliného
IV. 274,

Dicleria seu proverbia boh, od Jak. Srnce IV, 29.
Diclionarium lat. boh. studio et opera 31, Da, Adami

IV, 36.

Dictionarium lat, boh., od ernohorského V. 54.
Diclionarium lat. boh,, od W, Dasypa IV, 37,
Dictionarium lal. boh., od J. Hubnera V. 59.
Diclionarium lal. boh. Tli, lleschelií IV. 34.
Dictionarium nominum verborumque secundum ac-

cidenlia (!rammatices latínae dcgestorum IV. 42.
Dictionarium qualuor línguarum V. 52. 53.
Dictionarium septem linguarum a Petro Loderaker

IV, 41,

Dictionarium Irium linguarum IIL 12.
Dictionarium von drci Sprachen, od Kašp. Wussina

V. 58.

Dics anioris, pel. od Jana Libertina V, 1463^, c.

Dics sacer, fcslu.s cl iirofestus, od Tobiáše akerta
V. 1611,

Dietetika, od Boh. Tablice VL 1601,

Dík olei wlasti Joscfowi II.. od Woj. Koarv VI.
367. a.

J j

Díkfiinní kiesf. w píin slawné wiklorie proti
hrab. Tyllymu V. 261,

Díkíiwzdání p. prof. Fraat. Swobodowi od jeho žák
r. 1811. VL 404.

Diky slolctni bohu složené, od Wácsl. Slaimského
V. 1006.

Dílo denní kesanské od Zig, Crinita IV, 1854. c.
Dioklcliaii, wiz: Wlci.

Discursiis sphacrici, od Jak. Wácsl. Dobenského
Cernomostskélio V. 510,

Disertatio philologo-erítíca de literis Slavoruni, od
Ant, Bcrnoláka Ví, 41. a.

Distieha moralia Catonis cum enarralione Bojem.
Paulí Aquinatis Hradeceni IV. 277,

Dít lásky, pel, od Tháma VI. 607, dd.
Dílky poktné mají býti k stolu pán pipuštny.

od Jana Miroše III. 769. 780.
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Ditrith, wiz : K jriicniiiám, \\ den.

Dilrirh.šteiii, wiz: K jmeninúm.
Diiirniil Sixlii Kanilida IV. 209.

Diviniini diviiii ainoris, pel. od Kiid. Bridcla V
1417. 1).

Diw weliký, jenž se pi jedné sprostné dwece
stal, od Kyriaka Slielilenbergera IV. 842.

Diw weliký. kterýi se stal w^ kníž. slezském IV.
808.

Diwadeliií ochotník od Kašky VI. 173. 188.
Diwadlo boží od Mart. Koneného IV. 844.
Diwadlo boiího ízcu, sw. .)ob, z lat. pel. od Krist.

Lupiusa V. 817.

Diwadlo duchowní Melastasía pel. Píd. 74.
Diwcí hrdínnost od Wilsona VI. 853.
Díwka z carowných kraj, od Raimunda VI. 659. 1.

Díwka Malínská od Bulwera VI. 853.
Díwochowé. pel. od Chmely VI. 645. g.
Díwotworce weliký etc. sw. Jan Nepomucký, od

Fr. Jos. z Wlkanowa V. 955.
Diwotwornice nebeská, blahos. p. Maria Cellenská

od Adalb. Eremiáše V. 1206, b.

Diwotworný klobauk od W. Klicpery VI. 644. «. b.
Diwowé welicí w Nowém nisté w zemi némecké

IV. 806.

Dní sw. osni sw. Ignacía z Lqjoly. z lat. pel. od
Frant. Mušky V. 1524.

Dnowé ti Swatomila, pel. od Tobiá.še akerta V
1485. b.

Do Hájku swatého wiidce cesty V. 1208.
Do wšcho se plete, od Jiingera VI. 682. a.

Doba prwníhn floweenstwa , od .1. SI. Tomíka
VI. 1073. b.

Dobrá Btolinka, od Hiilly VI. 498. d.
Dobrá dcera a ifastné shledání, od Šmída VI. 1324. f.

Dobanský klášter; wiz: Acta.
Dobromír, od br. Mikuláše IV. 88.
Dobropísemnost eská, od Telakowského VI. 56.
Dobropísemnost od Wlasáka a Zíeglcrn VI. 58. VI. 59.
Dobropísemnost nmecká, od J. Jawornického" V!.

47. od Smítta VI. 49.

Dobroslaw, od Zieglera V. 740. a

Dobrota a maudrost boží pi rychlém ctitel swýcli
ze swtn wychwacowání, od Sam. Ambroziusa
VI. 2079.

Dobrota boží má útcha, má dinvóra (modlitby),
pel. od Karla Horšího VI. 2366.

Dobrota swrchowaná p. n. .1. Kr III. 623.
Dobroty Smichoroda (od Fr. Heká) V. 503.
Dobrowský, wiz: Wítání.
Dobrozwést, od Krameriiisa VI. 738. b.

DobrŠ, wiz: Cedule,
Dobrý .Miroslaw a zlý .Icfich. i)el. od Fr. Jachima

VI, 1346.

Dobrý saudcc (bonus jude.xl, od M. Vikl. Moráwka
IV. 21.3.

Dobrý Ion, od Topfera VI. 673. b. (IV.) rt. 693. 1.

Doby hlawní z žíwota .lana i>'cp., picl. od Frant.
Tomsy VI. 2184.

Dobytí Jericha, od Floriana VI. 8.53.
Dobytí Smolenska, od Wci.sscnthurnowé VI 716. 1.
Dociniia et vcritas anímabns perncccssaria od Brdi.

J. Bíiowského V. 867. c.

Documcnta iibl)atiaiii ord. cisterc Coronae (Goldcn-
krop; concerncntia ab anno 1.509—1616 (esky)
IV. 394.

Documenta monaslerii canonicorum reg. Laleran.
in Borowan conccmentia ab anno 1412-1769
(esky) V. 451.

Documenta monaslerium nional. Clarissarum Onm-
loviae coBcernenlia lU. 18ri.

Documenta monaslerium monialium ord. praemonst.
in Chotšow concernenlia ab anno 1 197— 1644
(esky) V. 404. b.

Documenta Pragae in Zderaz IV. 582.

Documentum e monaster. Dominican. in Písek IV.

599.

Dokázání prawého uení katol. proti kací&m IV.

1351. c.

Dokonalá angelská swátost na zemi sw. Jana od

Kíže etc. V. 941.

Dokonalost sláwy sw. Jana Nep. V. 1212.

Dokonalost swatá a dokonalá swátost sw. Jana
Nep. od Alb. Ucbmanna V. 963. a.

Doksany, wiz; Knihy, Listiny, Privilegia, Sbírka.

Wýsady.
Doktor Faust. od Sluny VI. 611. e.

Doktor Faust, od Ilnéwkowského VI. 542. í>.

Doktora Fausla epika od Hoppa VI. 701. 1.

Domácí léka od Zieglera VI. 700. 2.

Domácí rozepe, od Týla VI. 673. c.

Domažlice, wiz: Dopisy.

Domeek lauretanský w sw. lese od J. Wácsl. Zik.

Frid. Steydla z Greifenwehni V. 926. b.

sw. Dominik, wiz: Pobožnost, Slunce, Towaryši.

Cstanowenie, Ziwot.

Domluwa jednoho echa w d&ležitosti zachowání
zdrawí VI. 1598:

Don Juan, dle Moliera VI. -607. i.

Don Juan zpéwohra VI. 635. II: k. 649. d.

Donat duchowní. Píd. 16.

Donatus lal.-boh. M. J. Rheni V. 35.

Donatus lal.-slavicus od Paw. Doležala V. 36.

Dopisowatel pro Cechy a Slowany VI. 1092.

Dopisy baworské III. 496.

Dopisy Domažlické III. 167.

Dopisy Holického Alše z Šternberka III. 494.

Dopisy rodu Hradeckého lil. 489
Dopisy Prokopa z Rabšteina III. 486.

Dopisy Oldicha z Rosenberka III. 487.

Dopisy Kašpara Slika z Holie III. 485.

Dopisy rodu Swamberského lII. 490.

Dopisy Táborské III. 484.

Dopisy Zwíkowské III. 493.

Dopi.sy Karla z Zerolína IV. 244.

Draí jcskvn u erwcné skály od Ilolmanna VI.

701'. 2.'

Drahomíra od Stwána VI. 612. a-

z Drahowa Jií, wiz: Cestn.

Drak iVotjaiský, od Chocholauška VI. 898. e.

Dráteník, od J. K. Chmelenského VI, 659, c.

Drawí pláci pel. od Stuny VI. 611. g.

z Dražowa, wiz: Kázaní. Promluwení.
Dewénky, od Goldschmieda VI. 619.

Dsky manské hiskupstwí Olomauc. IV. 060.

Dub ernohorský, od Ant. Piichmayera VI. 394.

z l)nl)é Jind. wiz: Psaní.

Dubniczav, wiz: Bíui, Co jest to.

Duga, wiz: Žalozpw.
Duch asu, od Raupacha VI. 684. 2,

Duchowé a strašidla od J. Jawornického VI, 1196, b.

Duchowé skalní VI. 790.

Duchowní domácí hodiny z nm. pel. P. Jakobiei

V. 1623. a.

Dik howní keslansko-katolické jádro wŠech modli-

teb od K. IVciiinanna V. 1598.

Duchowní pozdwižení pobožného lidu Pražského na

den sw. VVácslawa etc. V. 889. b.

Diikaz od jedné dohazowaky, kterak nkteré paní

swé dweky kazejí VI. 1229.

Dkaz, že katolíci i pod jední.n spnsobem žiwého
ila i krwe p. požíwaj

ledni.-n spnsobem ziweho
í od J. Hubálka VI, 1781.
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Díikaz, že kazatelé Augšp. a Helw. wyznání nejsau

knzi, od W. Rokosa VI. 1782.

Dkaz, že žádná žena lowékem není VI. 592.

Dkazy sprostopochopitedlné keší. kat. wíry VI.

1828.

Dl duchowní, od Wácsl. Alex. Schniidta V. 1610.

Dležitost stálého wyznání zjeweného náboženstwí
Kr., od W. Laukoty VI. 1813.

Dležitosti španlské, pel. od Tom. Kabelky VI.

966.

Dm na silnici, od Kotzebue VI. 637. I. díl. c.

Dm wcnosti, od Jana Malobitského V. 1421. c.

Dm zlatý na horách zlatých, od Iwana Knoblocha
V. 953. a.

Durlach, wiz : Co se etc.

Durynsko, wiz: Nowiny.
Diisseldorf, wiz: Pipiš.

Dstojnost a sláwa ^rodiky boží w modlitbách i

písních, od Šeb. Šediwého VI. 2419.

Dstojnost a wywýšenost sw. raanželstwí, od Jana

Hertwiciusa IV. 1646. a.

Duše hledající Hospodina, od J. Pawlíka VI. 2234.b.

Duše pobožná, od J. Opsimatesa IV. 194. c. od
Ji. Streyce IV. 1418.

Duše w oistci, od Frid. Bridela V. 724. d.

Dušeslowí zkušebné, od Ferd. Hyny VI. 1165.

Dušeslowí, od Kampe VI. 1163.

Dušeslowí, od Zahradníka VI. 1166.

Dwod wšecky rodie zawazující k tomu, aby
dítkám swým ochranné osypky wštípiti dali, od
J. Aug. Langhoffera VI. 1617.

D&wodowé mocní toho, že Alkoran turecký z dábla

pošel, od W. Budowce z Budowa IV. 1428. a.

Dwodowé patrní z starých snm a z uení ped-
kuw našich pod obojí ze slowa božího sebrání

IV. 1296.

Dwod šest o nemluwátkách, od Wíta Jakše IV.

1389. a.

Dwod šest, že jednota bratí Bolesl. z Boha není,

od W. Šturma IV. 1323. a.

Dwod 35, pro které wšickni ewangelití Ccchowé
za jedno býti mají, od M. Sam. Martiniusa z Dra-
žowa V. 698. d.

Dwa brati, od J. K. Tyla VI. 841. g.

Dwa buchy a ti suchy, od Ji. Palkowie VI. 630.

Dwa pátelé a jediný kabát, od Kastelliho VI. 673.

b. Sw. III. b. 693. 2.

Dwanáct na jednoho aneb Stojmír VI. 870.

Dwanáct spících panen, pel. od Fr. Daucliy VI.

706. I.

Dw Marie, dle Jakobsa VI. 848.^ e.

Dw nestejné sestry, od Amalie Sope VI. 845.

Dw sestry z Jihlawy,, od Hafnera VI. 635. 3.

Dw slowa, pel. od Štpánka VI. 635. tt.

Dw st látek k pedpism pi cwiení se w kra-

sopsaní, pel. od J. W. Wlasáka VI. 1333. d.

Dwojata, od W. Klicpery VI. 644. y.

Dwojenec, od Holbeina VI. 700. 3.

Dwor** radda, pel. od Kasparidesa VI. 605.

Dwr nebeský. Píd. 18.

Dwr swatý, pel. od J. Barnera V. 1452.

Dýlka p. n. Jež. Kr. Píd. 20. a.

Dýlka panny Marie Píd. 20, b.

Dyurnal Jakobea, od Ji. Daického Píd. 42.

Ecclesiasticus aneb kniha Jesusa syna Syrachowa
V. 663.

Edikt smlauwy mezi p. Joaneni Austría a stawy
zemskými w Nidrlantu IV, 371.

Edmund a Blinka, od A. Šwihlíka VI. 830. b.

Eduard w Šotsku, dle Kotzebue VI. 679.

Edwin a Emma, pel, od Dli»bae VI. 623. b.

Echo pátelské neb jekot od Zelené hory, od Eug.
Rádla V. 973. c.

Ekloga o narození páné V. 162.
Elegic, od J. Turza.

Elegie na C/ilumu Mlikosrbském , od Jos. Kernera
VI. 440.

Elegie na Karla Frstenberka, od J. Nejedlého VI.

391. a.

Elekta, wiz : Ziwotopis.
Elemente declinationum et conjusrationum IV. 18.

V. 40.
^

^

Elementa lat. et boh. lingua» lil. 2.

Elementa lat., boh. ac germ. lingua; IV. 12.

Elementa linguae slávo -bohemicae, od Pawla Dole-
žala V. 27. c.

Elementa univcrsalislinguíE slavicíe, auctore J. Kerkel
VI. 101.

Elementarunterricht in der bohm. Sprache, von Ant.
Lischka VI. 78.

Elementarwerk der bíjhm., deutsch. und lat. Sprache,
von Fr. Tomsa VI. 127.

sw. Eliáš, wiz; Summa.
Eliezer a Naftali, od Floriana VI. 853. a.

Elisena, knžna Wolharská, od Weissenthurnowé
VI. 649. c. VI. 675.

Emaus, wiz: Listiny, Missál.

Emma aneb dítcí láska VI. 672. 1. 698.
Emilie Galotti. od Lessinga VI. 627. VI. 707.
Engelbrecht, wiz: Píhody.
Engliš, wiz: Hádání.
Enchiridion seu manuále curatorum III. 840.
Enchiridion Jana Bosáka z Chýše IV. 1258.
Enchiridion Joan. Pistorii IV. 1358.
Enchiridion sw. Augustina od J. Makowského IV.

1755.

Enchiridion M. Luthera V. 800.
Enoch, t. j. o stálém lidí bohu oddaných s bohem

chození V. 1406.

Entwurf zu einem allg. Etymologikon der slavischen
Sprache, von J. Dobrowský VI. 147. a.

Enzmann, wiz: Re.
Epigrafy lapidární na arcivvéwodu Karla, od Han-

kenšteina VI. 1050.

Epigram, od Kotzebue VI. 675.
Epištola ad quendam baronem Moraviíe degentem

III. 771.

Epištola comitialis Jessenii ad Ungaros IV. 446.
EpistolíB indica; patrm S. J., od Balt. Hostaunského

IV. 492. b.

Epištoly sw. Pawla II. 119. III. 587.
Epištoly sw. Augustina II. 127.
Epištoly lat. et boh. 111. 465.
Epištoly Husa III. 609. c.

Epištoly M. Jakuba lékae III. 672.
Epištoly proti Pikardum, od J. Kostky III. 680.
Epištoly nedlní s wýklady, od 31. Jakobella 111.836.
Epištoly blaženého Euzebia k Damazowi III. 860.
Epištoly k sw. Augustinowi, od Cyrilla III. 866.
Epištoly a ewangelia nedlní a swátení IV. 1203.
Epištoly a ewangelia i pašije IV. 1205.
Epištoly dw Jana Kalvína IV. 1226.
Epištoly k mstu Siberis, od sw. Cypriana IV. 1759.
Epištoly sw. Ignatia IV. 1762.
Epištoly o žiwotu samotném, od Basilia Wel. IV. 1774.
Epištoly a ewangelia asu postního pi mši swalá

VI. 1729.

Epištoly Etesia 3Iatje Sušického. Píd. 21.
Epithalamion Mart. Philomusa IV. 184.
Epitome Balbina, pel. od Paw. Puálky V. 297.
Epitome a zpráwa z rozliných kronik V. 365.
Erby nkterých panských rodin IV. 496. V. 336.

53
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Erdbeschrcibung von Miihren s eskými jmény míst

VI. 1142.

Elán hlasit prozpéwující aneb písniky nábožné
V. 114.

Elvmolojria vocuni slavicarum, od Ant. Bernoláka
Ví. 97. b.

Eulenspiegel. wiz: Historie.

Eustachia, od W. Filípka VI. 1351. b.

Eustachius, od Šmida VI. 1333. b.

Ewangelia, wiz: Summaria.
Ewangelia nedlní a swátcni II. 118.

Ewangelia a epištoly s kalendáem (Jiljí z Ratiboe
pepsal) III. 597.

Ewangelia aneb tení swatá, kteráž slowau pašije,

od Jana Blahosiawa IV. 65.

Ewangelia IV. 1200.
Ewangelia a epištoly IV. 1202.

Ewangelia na ned. a swátky, od Jana Grilla IV. 1207.
Evangelia et epištola^, qu;p in ecilesiis unitatis

fratrum explicari solent IV. 1210.
Ewangelia s epištolami na nedle a swátky V. 668,

669. 670. 673. Píd. 23.

Ewangelia tak tž i epištoly, od W. Gieycha V. 672.
Ewangelia s rytraami, od Jana Pacha-a Budinského

Píd. 91.

Ewangelium sw. Jana I. 3.

Ewangelium Sázawské I. 8.

Ewangelium sw. MatauSe II. 120.

Ewangelium etc. s wýklndem Erasima Rolerodam-
ského IV. 1491.

Ewangelium etc. w pemyšlowáních pedložené V,
1502.

Ewangelium wywoláwací nejstarší etc, od Ond.
Jurgiewického IV. 1368.

Ewropa w ohledu národopisném VI. 1075.
Exekucí na tch, kteíž nejprw králi Matiášowi a

pak Ferd. se sprotiwili V. 205.
Exemplá smíeni a spokojení se se stawy král.

^
uhersk. IV. 363.

Exercicr-Reglement pro c. k. Infanterii, pel. od J.

Nejedlého VI. 1448.

Exercitia octidua V. 903. 1457. 1599.
Exercitium katolické V. 1110.

Exercitium katolických žen nemocných V. 1600.
Extrakt z rcgister zemských pííhonu mark. moraw-

ského III. .329.

Extrakt artikuluw z práw zemských IV. 939.
Extrakt ze wšcch snmu král. eského od r. 1.542

—1615. IV. 983.

Extrakt poízení kšaítowních IV. 1148.
Extrakt do fi.šku potažených statk w Oechách za

Ferd. II. V. 276. b.

Extrakt z obnowcného práwa a zízení král. csk.
V. 603.

Extrakt snesení obecního sjezdu w Brné r. 1640,
od Bern. Diwiše Petrwaldského V. 636. b.

Extrakt z kwaterníi nkterých poízeni kšaftowních

^
V, 637.

Exulanti, wiz: CoHtroversia;.
Ezop obnowený, od W. Krameriusa VI. 573.
Fabri, wiz: Nadje.
Fabriciusowá, wiz: Naíkáni.
Fabrikant, od Dcvricnla VI. 635. 1.
Fa'dor aneb Sj)kralcsowo poslední rozmlauwání,

pel. od J. erného VI. 1164.
Fagyát, wiz: O dobytí.
Falkonina, wiz: Služebnice.
Fáma posthuma s. JoannisNep., od Ji. Fera V. 1254.
Fándly. wiz; Toto etc.

''"v^\VaÍ 'P"^" » *P"»»'' 'í^''-. od Jan« Polanka
V. 1 10".

Farrago collectancoriim gcnculogicorum et aliorum
V. 341.

Faust, wiz: Doktor Faust, Historie.

Faust, zpwohra, pel. od Karla Macháka VI, 649. d,

Faust, od Klingenianna VI, 673. 5.

Faust druhý, od Štpánka VI. 635. II, f.

Fedor a Ludowíka, od Nierice VI, 1372, r.

sw, Felix, wiz: Palma, AVýtah,

Ferdinand a Kalista VI. 791.

Ferdinand I., wiz: Akta, Artikul-owé, Kázaní, O
skonání, Písnika, Píbhy, Spuntowáni.

Ferdinand II., wiz: Korunowáni, Poznamenání.
Ferdinand arcikníže rakauský, wiz: Carmina.
Ferdinand V., wiz: Citowé, Hlasy, Hymna, O p-

sobení. Otázky, Píscu.

Ferdinand III., wiz: Deklarací, Instrukcí, Jednání.

Ferdinand, od Smida VI. 1371. c. 1347. c.

Ferina Lišák z Kuliferdy a na Klukow, od J. P.

Jordána VI. 585.

Fialky jaré, od Fr, Tomsy VI, 822, a.

sw.^Fidelius, wiz: Cwieni, Wýtah, Wzdychání,
Ziwot.

Fiesko, od SiUcra VI. 651. b.

F^iguríc artis oratoria; in exemplum adornata?, t. j.

wýborni spíisobowé duchowni wýmluwnosti, od
J.Wernharda VI. 172.

Filck, wiz: Nowiny, O Filekowu.
Filipp II, španlský, wiz : Artikulowé.

sw, Filomena, wiz: Pobožnost,

Filosofie základní od A, Marka VI. 1171. b.

Filolca i Bohomila neb nawedení k žiwotu nábož-
nému, od Fr. Saleského VI. 2274,

Finetla, wiz: tení.
Fingal Osianíiw, pel. od J. Holmana VI. 549.

F^Iorentin, wiz: Píse,
sw. Florian, wiz: Pobožnost.
Florentin, wiz: Píse,
sw. Floridus, wiz: Chwaloe.
Florinka, pel. od L. K. VI. 95,
Florius, wiz: Kronika.

Foratyn, wiz : Kázaní.

Formule oddáwací III. 857.

Formulaíelegantissima; colloquiorum, od PawIa Wor-
lického IV. 24.

h^ormulc puerilium colloquiorum per Seb. Heiden
conscriptic V. 51.

Pormulic juris, conlraclus etc. ssec. XVII. V. 642.

Formule rozliných auednich písemností V. 643.

F'onuulá, t. j. sbírka zápisu, naízení atd. IV. 1150,

F^ormy obecné list, od Suda z Semanína IV. 1135.

Formy rozliných listíiw od polowice XVI. stol. až

do r. 1629. V. 640.

F^ormy zastaralé esk. slowcsa, od J.W. Franty YI, 82.

Forlunatus IV. 267.

FVancauze, wiz: Historie, Rozmlauwání.
Fra Diavolo, pel. od Kolára VI. 701. 3.

FVank, wiz: Chwalozpw.
sw. František Bor^ia, wiz: Wýtah.
F"rantišck císa, wiz: Déwc, Hlas, Hlasy, Chwály.

K píchodu etc. Na den etc. Na píjezd etc,

Obraz, Píse, Piwítání, íle, Tc Deumlaudamus,
Tnichloc, Vivat, Wítání, Zpw.

sw. František Paulánský, wiz: Ziwot.

sw. František Scraf., wiz : Kázaní, Towarysi.

sw. František Xaver, wiz : Desátek, Desítka, Léka,
Památka, Pobožnost, Zpráwa, Ziwot,

6W. František Xawerius z towar. Jež., od Frid.

Bridela V. 1269, b. 1274.

Františkáni, wiz: Zádust.

Františkowi a Karolín nejjasnjším pi wstanpení

do Museum, od Hanky VI. 417. c.
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I

Fraška w novelle, od Kienského VI, 905.

Fridberk, wiz: Nowiny.
Fridrich rakauský dle lilanda VI. 607. list. c.

Fridrich III., wiz : Poselstwí.

Fridrich falcký, wiz: Písniky, Zpráwa.
Fridland, wiz: Instrukcí,

Fridolín, od Holbeina VI. 635. b.

Fridolín staroeský V. 215.

Fridrich falcký, wiz: Wítání, Wypsání.
Fridrich IV. císa, wiz: Jednání.

Frož, wiz : Píse,
Fuík, od líotzebue VI. 635. 2.

Funebral ewangelický VI. 195.

Funebral ewangelický neb sbírka písní k pohbm
VI, 2135,

Fiirstenberk, wiz t Elegie , Knížecí oswíccnosti,

K píjezdu. Na památku.
Fysika, od Paw. Michalko VI, 1480, a,

Galejní otroci, pel. od Kolára VI. 701. 4.

Gallas, wiz: Píseií, Wypsání.
Galmy, wiz: Historie.

Garthius. wiz: Zpráwa.
Gaude et Itetare. Gebhardowi atd. od Wawáka VI.

364. f.

Gazophilacium copiosa synonymorum phrasiumque
. . . gáza V. 53.

Gebhard, wiz : Gaude.
Gelastus. wiz: Mandát.
Genealogia regum Vincenlii ord. s. August. V. 340.

Genowefa, wiz: Historie.

Gent, wiz: Ortel.

Geographia IV. 657., od Lad. Bartolomcidesa VI,

1143.

Georgillus, wiz: Ziwol
Gervasius, wiz: Potýkání.

Geschichte der schwedischen Besitznehmung der

Stadt Olniiitz, od Hanke von Hankenstein V. 314.

Gespráche (deutsch und bohm.), von Tham VI. 130. a.

Glezl, wiz: Peinení.
Glossy w homiliích Clementských I, 13.

Glossy žaltáe latinského I, 16,

Glossy a propowdi eské III. 32.

Glossy na krajích rukop. Raudnického III. 26U.

Glossy katolické IV. 1318.

Gokerno, wiz: O dobytí.

sw. Gotthard, wiz: Žiwot.
Graduales in usm missae lat. et bob. IV. 73.

Gradualy neb kancionály kostelní IV. 57.

Gradus ad Parnassum V. 64.

Grammatik (bohm.) von Joh. Nejedlý VI. 74.

Grammatik der bohm. Sprache, von Norb. Wank
und Franta VI. 85. a.

Grammatica bohem., od J. Drachowského V. 21.

Grammatica bohem., od W. Jandy ta V. 25.

Grammatica bohem., od Nicolai IV. 8.

Grammatica bohem., auctore Laur. Nudožerino
IV. 10.

Grammatica bohem., od W. Pohla V. 28.

Grammatika eská, od M. Beneiowského IV. 9.

Grammatika eská, od j. Blahoslawa IV. 7.

Grammatika eská, od Petra Gzcla a Beneše Op-
lata IV. 5.

Grammatika eská, od Smilla VI. 75.

Grammatika esko -nmecká, od J. G. Siesslera
VI. 108.

Grammatika eskoslow., od Paw. Šrámka VI. 44.

Grammatica latina AI var i IV. 15. V. 34.

Grammatica latina Mat. Collini a Choterina IV. 13.

Grammatica latina Melanchlonis IV. 17.

Grammatica latina P h ilip^po-Ramea IV. 16. V. 31.

Grammatika latinská, od Šuleka VI. 105.

Grammatika nmecká, od J. Jawornického VI.

111.

Grammatika nmecká, od J. Smitta VL 109.

Grammatica slavica, od An. Bernoláka VL 97. a.

Grammatica slavico-bohemica, od Pawla Doležala
V. 27. b.

(irammatika slowanská, od Gilli VI. 98.

Grammatika slowansko- nmecká, od Mart. Dur-
gala VL 110.

Grammatika Uherská, od Karla B o b o k a a Mart.

Durgala VI. HS.
Gratulant, od O. Sollyse VL 1349.

Graubiinden, wiz: Spis.

Griechen (die) als Stamm- und Sprachverwandlo
der Slaven, von Dankowský VI. 122. a.

Grispek, wiz: Zpráwa.
Grundsitlze der bohm. Grammatik, od Fr. M. Pelc[a

VL 71. b.

Grundzíige der neuen Orlhographie der echischen
Sprache VI. 60.

Gruntowé hlawních lánkíi kesf. wíry VJ, 1775.

1844.

sw. Gunther, wiz: Hojitel.

Gustav Adolf, wiz: Památka, Písniky.

Gustav Wasa, od Níerice VI. 1372. w.
Guttenberk, wiz: Jan Guttenberk.

Hádání o prawdy a lži o knžské zboží III. 216.

Hádání mezi Petrem Anglišem a M. Janem Píbra-
mem III. 613.

Hádání o krew boží, od Mik. VVIasenického IIL 647.

Hádání o pijímání pod obojí spiisobau M. Jana Pí-

seckého, pel. Hrubý z Jelení III. 770.

Hádání neb rozepe o moci a panowání, od Sim.

Lomnického IV. 207.

Hádání bratra Mikuláše s knzem ímským IV. 1277.

Hádání sprostého muže s knzem IV. 1357.

Hádání smrti s lowkem IV. 1810.

Hádání lowka s pokušením, od Blaž. Borowského
IV. 1899.

Hádka a pe rozliná mezi Prahau a Gnzdnem o tlo
a sw. ostatky sw. Wojtcha V. 237. c.

Hádka duchowní mezi nilenliwostí a wýmluwností
V. 491. 950.

Hadrian z ímsu, od W. Klicpery VL 644. a. f.

Hajduci. Scény z Bosny, od Pr. Chocholauška VI.

1074.

Hájek, wiz: Do Hájku.

Hájek swatý milostí boží a welikými dobrodiními

p. Marie krásn se zelenající, od Jind, Labe V.

1188. a.

Hála, wiz: Píbh,
Halíi dwa mdní do pokladnice uwržení (kázaní)

od Wács. A. Grubera V. 928.

Halleluja zlatý dar nowého roku V. 1482.

Hamaljar, wiz: ei.
Hamlet, pel. od Tandlera VI. 616. f.

Handbuch zum Gebrauch der Jugend bci Erlcrnung

der deutsch., b6hm. und franz. Sprache, von M.
Pelcel VL 125.

Hanika s kuátky, od Eberharda VI. 563.

Haniký, wiz: Ziwotopis.

Haní, wiz: Citowé.
Hantýrka, oder echische Diebssprache , von Ant.

Puchmayer VL 120.

Hardek, wiz: Wypsání.
Harfa nowá na hoe Sión, z ném. pel. od Jana

Liberdy V. 131.

Harfa Dawidowa, od Štp. Pilaíka V. 87.

Harfa, od J. Er. Wocela VI. 658.
Harfa každáho pobožného lowka Píd. 29.

Harfenice, od J. Marka VL 824. y.
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Harfenicc. od Fr. Rubešo VI. 875. b.

Harfeník, pel. od F. Krieglcra VI. 798.

Hiirnionia na dwé táslky rozdlena, od W. Bn-
dowce z Budowa IV. 1428. c.

Harmonia jazyka eského, od W. Šlacha VI. 175.

Harrach, wiz: Píse.

Hastroí, od Štpánka VI. 635. oo.

Hatmatilka, od Baunigartena VI. 615.

Hatwan, wiz: Kowiny, Partikulá, AVypsání.

Haugwic, wizj Pwod.
Hansa, wiz: Rec.

gw. Hawel, wiz: Legenda,

sw. Hawla w Praze, wiz: Listiny, Registra.

Hawlick, wiz : Simeon.

Hedbáwnictwí w Cechách, od Jos. Fišera VI. 1558.

Hedwika, dle Kornera VI. 653. d.

sw. Helena, ostrow; wiz^: Wy psáni.

Helena z Jilowi, od A. Šwihííka VI. 830. g.

Heliadcs, wiz: Kázaní.

Hehversen, wiz: Kázaní.

Herbá III. 258. 263. 265. 269.

Herbá Ondeje 3Iathiola, pel. od Hájka z Hájku
IV. 876.

Herbá aneb lékarstwí etc. V. 587. VI. 1652.

Herbarium juxta ordinem alphabeti III. 262.

Herkules, avíz : Kronika.

Hernias, jinak pastý III. 902.

Hermina, wiz; Kwítek.

Hcroit snirli aneb pedposel wecnosti, pel. od J.

Alex. ISikolaidesa Lišowského V. 1393. a.

Hezká pernikáka, od Birch-Pfeifrow VI. 700. 4.

Hilarius, wiz: Odpis, Písn.
Hisloria scholastica, od P. Komestora II. 76.

Historie bezžcnstwí katolického knžstwa VI. 1790.

Historie biblická, od Jana Hubnera VI. 1875.

Historie biblická, od Sira. Bern. Wrány VI. 1882.

Historia biblická, od Dan. Sartoriusa V. 820.

Historie blahosl. p. M. Klatowské, od Jana Ign.

Dlauhoweského V. 1176. e.

Historie boha nesmrtelného w tle smrtedlném tr-

pícího, od Wilh. Stanihursta V. 1245.

Historie bratrská, od Jana Jafeta IV. 561. a.

Historie církewní Eustachia
,

pel, od J. Kocína z

Kocinetu IV. 558.

Historie církewní, starého i now. zákona, od Matje
Markowice V. 169.

Historie církewní, od Paw. Skály ze Zhoe V. 380. a.

Historie církewní mého wlastníhto msta, od J. Gal-
laše VI. 1107. c.

Historie církwe kest., z nm. pel. od Beniam.
Prawosl, Cerwenáka VI. 1121,

Historie eská od J. Rakownického IV. 430.

Historie eského diwadla, od J. Hýbla VI. 1129.

Historie farní školy Kopldlenské, od F. A.
Wacka VI. 1020. a.

Historie jednoty Pikartské IV. 512. 521.

Historie kláštera Sedleckého, od K. Simeona
Eustach. Kapihorského V. 396.

Historie kláštera Smilheimského IV. 483.
Hi.storie Klatowská, od Jana Flor. Hammerschmida

V. 329. a.

Historie konsistoe Pražské IV. 538.
Historie králowstwí Kristowa, z lat. pel. od Bohuš.

Kincckého z Ronowa V. 378.
Historie králowstwí uherského wft werších, od

Mat. -Markowice V. 219.
Historie Kristiána kurfirsta Saského IV. 394. 620.
Historie literatury eské , od Josefa Jungmanna VI.

Historie msta Litomyšle, od J. Jelínka VI. 1030.
Historie nkterých kiáí&w a clsarw IV. 723.

Historie o Americe, kterak byla wynalezcna, od
Lad. Bartolomeidesa VI. 949.

Historie o cis. Karlowi IV. IV. 428.

Historie o diwech pi jed. bratr., od J. Blahoslawa
IV. 529.

Historie o diwných a mnohých wcech IV. 259.
Historie o dobytí Sygethu od Soliinana, pel. od

F. Mitise IV. 306.

Historie o doktorowi Janowi Faustowi, od Mart.

Carchesia IV. 626.

Historie o dwau mládencích IV. 256.

Historie o Genowef III. 103.

Historie o Hoe Oliwetské na Moraw, od Ma-
tje Tannera V. 1173.

Historie o hrabti Jindichowi a šfastném synu
jeho III. 104. VI. 774.

Historie o Isakowu ženní, od Jos. Columelly
Stíberského IV. 1478.

Historie o jednom sedlském pacholku, odTob. Mau-
enína IV. 232. b.

Historie o knžském panictwí od asu apoštol až

do našeho wku VI, 1104.

Historie o králi Alexandrowi Welikém, od Mat.

Wolkenbergera z Wolkenberku IV. 289.

Historie o kesfanském odjití s tohoto swta sw.
Jeronýma, od A. Weleslawína IV. 1788.

Historie o 3IajoIene IIL 102.

Historie o národu eském, od J. RulíkaVI. 948. a.

Historie o nešastné lásce dwau zamilowaných, od
Fil. Beroalda III. 97.

Historie o plawení se do Ameriky, peL od Paw.
Slowáka a Mat. Cyrusa IV. 649.

Historie o poátku, zrustu a zkáze kacístwa, od
Tom. Jelínka V. 388.

Historie o promnní p. Kr., od Jir. Dikasta IV.

1482. b.

Historie o piiwodu a inech bratí eských, z lat.

pel. od Jana Am, Komenského V. 379. c.

Historie o puwodu bratrském IV. 513. 514.

Historie o rozšíení wíry kresf. IV. 551.

Historie o rytíi jménem Gal my IV. 249.

Historie o Samsonowi IV. 235.

Historie o strašidlech, od Hýbla VI. 814. b.

Historie (dw) o strašliwé hlaw a o jednom cí-

sai Perském IV. 839.

Historie o Swaté hoe w Cechách V. 1166.

Historie o sw, Eustachiowi V. 173.

Historie o Tamerlanowi, pel. od Bart. Macera
z Letošic IV. 366,

Historie o tažení kížowém, z lat. peL Hynek,
syn krále Jiího III. 134.

Historie o tžkých protiwenstwích církwe e-
ské, od Jana Amosa Komenského V. 379. d.

Historie o tech sw. obrazích, od Jind. Labe V. 1 188. b.

Historie o Tyli Eulenspiegel IV. 245.

Historie o umuení, od Wik. Rhacotomy Wodan-
ského. Píd. 125.

Historie o umuení a smrti, pohbu i wzkíšení p.

n. J. Kr., od J. A, Komenského V. 1241.

Historie o utrpení a smrti newinné syna božího, od
Wácsl, Slowacia IV, 1479, 1632. b.

Historie o wálce židowské s ímany, pel. od
Mik. Stipaciusa IV. 290.

Historie o wálkách, od Ad. Trojana z Benesowa
V. 550.

Historie o welebné swálosti, od Dan. Solnického

V. 696. b.

Historie o wolení a korunowání císae Karla V.

III. 131.

Historie o založení msta Klatow, od Rotomana
IV. 466.
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Historie o zkáze Jerusalema a chrámu IV. 292.,

peL od J. Jahodky IV. 1766.

Historie o žiwotu a smrti s\v, Jana cwang., od J.

Sixta z Lerchenfelsu IV. 1794. a.

Historie o žiwotu, smrti a pohbu pana Albrechta

Wácsl. z Waldšteina V, 210.

Historie o žiwotu sw. Marie egyptské V. 1,366.

Historie onch dwau nepokojných let w Cechách
1546. 1547, od Sixta z Oltersdorfu IV. 424.

Historie p. n. J. Kr. w nkterých artikulích sebraná,

od Jiího Dikasta IV. 1482. a.

Historie pána spasitele našeho, pel. od Benj. Pe-
tíka z Polkowic IV. 1604. a.

Historie pánu z Boskowa a hradu Boskowa na

Moraw, od W. Šembery VI. 1025. b. 1061.

Historie pirození k pomoci uitel i mládeže škol-

ské, od Lad. Bartolomeidesa VI. 1458.

Historie pirozených wcí, od AI. Paízka VI. 1457.

Historie Turecká, od Mích. Constant. z Ostrowice
IV. 300.

Historie wcí w Frankraichu IV. 377.

Historie wku hrab. Wiléma Slawaty, od nho sa-

mého V. 284.

Historie welikého snmu Kostnického, z nm.
pel. od W. Petryny (Stacha). VI. 1102.

Historie wšeobecná, od Paw. Zidka III. 120.

Historie z nejhodnowérnjších spisowatel sebrané
VI. 1297.

Historie ž id o w ská, pel. od W. Elácela z Elbingu
IV. 291.

Historií dwanácte o sw. pannách, od Dan. Solni-

ckého V. 1255.

Hlahol osadenní slawnosti swatoeení Jana Nep.,

od Ant. Ferd. Dubrawiusa V. 948. a.

Hlas boží wolající k swobod otrokw mamono-
wých, od J. Walese IV. 1639.

Hlas echa zpíwajícího u hrobu Josefa II. VI,

370.

Hlas eských poslucha bohoslowí k p. Korne-
rowi, od Schweinera VI. 459.

Hlas duchowní labut (kázaní), od Bohm. J. Bí-

lowského V. 867. b. c.

Hlas k slawné pítomnosti JCM. Františka I. w
Praze, od Jos. Patoky VI. 445.

Hlas lýry eské, od Fr. Bohom. Stpniky VI. 289.

Hlas na wýsosti, naíkání, žalosti a pláe Ráchel

plaící synw swých, od Bonaventury Pitera V.

1229.

Hlas nábožný pi poswcení Pezinského chrámu,
od Mích. Semiana VI. 202.

Hlas pastýe, od Fr. Heilmana VI. 1918. a.

Hlas swatební, radostník a ples, jimiž p. J. Kol-
lára a cho jeho mladí Srbowé w Pešti piwí-
tali VI. 485. ,

Hlas truchliwého echa nad smrtí Josefa II., od
Jos. Golserta Ví. 372.

Hlas upímného echa wšem wlastencnm VI. 388.

Hlas wdnosti p.Jos. Kohlerowi od poslucha
II. hum. tídy Nowom., od Vine. HoUriegla VI. 441.

Hlas wolajícího k sedlákm o pednostech a nedo-
statcích stawu tohoto, od J. Feješe VI. 1194. a.

Hlas wolajícího, od Fr. Frice VI. 1913. b. 1937. d.

Hlas wolajícího na panšti, od Pet. Štp. z Trincle

V. 902. 1448.

Hlas zaplašeného hnwem božím pastýe k zapla-

šenému stádu, od J. Am. Komenského V. 379. f.

Hlasatel eský VI. 732.

Hlasatel slowa božího, od Fr. Frye VI. 1937. a.

Hlasy duchowenstwa k JMC. Ferdinandu I. a

Marii Ann pi slawnosti korunowání VI. 320.

Hlasy duchowenstwa k slaw. dosednutí na stolec

arciblsk. JKM. Aloisia Josefa sw. p. Schrenka
z Nocinku VI. 326.

Hlasy o poteb jednoty spisowného jazyka pro

Cechy, Jlorawany a Slowáky VI. 7,

Hlasy wlastenc na památku 401etého panowání

JMC. Františka I. VI. 469.

Hlasy wlastenc na den slaw. installací za kanow-

níka Pražsk. p. W. Pšiny VI. 468.

Hlasy wlastenc pi radostném wítání JCM. Fer-
dinanda I. a Marie Anny VI. 318. 319.

Hlatipiscc, od J. E. Wocela VI. 889. b.

lílaupý Adam, od Sluny VI. 611. q.

Hlubina bezpenosti , od J. Am. Komenského V.

1372. d.

Hluboká, wiz: Wypsání.
Hluboš, wiz: Loterie.

Hluchonmý aneb Abbé de Epée, od Bouillyho

VL 662. a.

Hodaeporicon Plularcha
,
pel. od Jak. Krupského

IV. 280.

z Hodic Jiík, wiz Apologie.

Hodina s plnoci, pel. od J. Peírky VI. 684. 3.

Hodina weerní, od Kotzebue VI. 653. b.

Hodinky a modlitby III. 934. 935. IV. 1925.

Hodinky a modlitby k nejswt. rodice boží V.

1150. 1608.

Hodinky benediktinek II. 169.

Hodinky církewní Mariánské VI. 2441.

Hodinky duchowní, pel. V. 14.58. b.

Hodinky k sedmerému za dušiky íkání V. 1547.

Hodinky k sw. kíži V. 1588.

Hodinky ke cti a chwále sw. Norberta V. 1231.

Hodinky o blahosl. Serafinowi a monte Grana-

rio V. 1661.

Hodinky o nepoškwrnném poetí p. Jlarie V. 1668.

Hodinky o pann Marii III. 930. 945. V. 1134.

Hodinky o sedmi žalostech p. Marie V. 1660.

Hodmky o sw. A po 1 li na íš i V. 1657.

Hodinky o sw. Brunonu V. 1659.

Hodinky o umuení p. J. Kr. III. 936.

Hodinky za duše III. 937.

Hodinky zlaté V. 1561.

Hodiny kesf. katolické, od W. VVeranáe VI. 1867.

2442.

Hodiny o umuení p. n. J. Kr. IV. 1928.

Hodiny s Bohem (kniha modl.), od Karla Braxa-

torisa VI. 2452.

Hodiny sw. Marie II. 168.

Hody duchowní, od Fulvia Androtia V. 705.

Hojitel welkolesní a uzdrawitel sw. >Vintí jina
Gunther V. 1313.

Holaubek, od Šmida VI. 1334. b.

Holešow, wiz: Chronicon.

Holofernes a Judith, od Stuny VI. 611. n.

Holubika istá istého ženicha, od Krist. J. Foršla

V. 1002. a.

Holubika, od Smida VI. 1333. c. 1335. b.

Homerus slavicis dialectis cognata lingua scripsit,

od G. Dankowského VI. 924.

Homilia nad smrtí p. Alžbty manž. p. Sam. Fon-
tina Klatowského, od Wácsl Stefana Tepli-

ckého IV. 1686. c.

Homilie sw. Otcw II. 124.

Homilie, od Žalanského IV. 1712. a.

Homilie sw. Augustina II. 125.

Homilie postní, od AI. Wacka VI. 1909.

Homilie, od Fr. Frice VL 1913. a.

Hora Kalvárie, od J. Jawornického VI. 2331. a.

Hora Kalwárská krwí Krista skropená VI. 2316.
Hora Kalwárská s 35 obrázky VI. 2395.

Hora Olivetská. Píd. 32.
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Hora pomoci, od Ign. Dlaiihoweského V. 1423.

1571. a.

Hora Sinai, od Dumasa VI, 1003.

Hora Sión, od Jiího Fera V. 1539. e.

Hora Sión, od J. Jawornického VI. 2331. h.

Hora swatá nnel) historické wvpsání s\v. hory nad
Píbramí od .1. Riilika a J. Válet) ho VI. 2146.

Hora zlatá Scralinská aneb naueni spolubralriw a

sester arcibratrstwa s\v. Frant. V. 1126.

Hoekowání kes. lowka. Píd. 66.

Hornalecký, wiz: Kázaní.

Horník Ví! 772.

Hortulus aniniae. od Daw. rinila IV. 15(j.

Hortus Getseman i, od Fr. Hridela V. 1562.

Hospodá, dle nm. od Tháma VI. 607. g.

Hospodá rozumný, od Norb. >Vauka VI. 1495.

Hospoda pilní domaj.M a polní VI. 1492. a.

Hospodáslwí VI. 1496.

Hospodáství teledín, od Nestroje VI. 700. 5.

Hospodáství swatební pi dwoc .ICM. Ave Wídui
V. 350. a.

Hospodine pomiluj ny !. 2.

Hospodinka mladá w domácnosti, od Magd. Kelli-

gowé VI. 1361. 1504. b.

Hostides, od Em. Kampiana IV. 1366.

Hrab Beowský, od Kotzebue VI. 637. a. 645. f.

Hrab Waltron, od Míilera VI. 635. 6.

Hrabnka Griselda
,

pel. od J. P. Dewitského VI.

1360. b.

Hrad hora Hwézdná (Slernberg) jinak Slrmlice w
Kauimsku, od >V. Krolmusa VI. 1032.

Hrad laupežnický w Sardinii, pel. od J. K. Chme-
lenského VI, 659. 2.

Hrad nedobytedlný jméno hospodinowo, od J. Am.
Komenského V. 1372. a.

Hrad Smrkohorský, pel. od Koláe VI. 701. 5.

z Hradce Zachariáš, wiz: Kopiá.
Hradec Jindichw, wiz: Jednání, Smlauwa,
Hradec Králowé, wiz: K dstojné etc. Kronika,

Obraz. Psaní, Registra, Snm, Uwítání, Wdnost,
AVýtah, Žádost.

Hradecký rod, wiz: Dopisy.

Hradišt, wiz; Instrukcí, Kniha, Mínní.
Hradní duch, pel. od Štpánka VI. 635. w.
Hranice, wiz : Cedule, Kázaní, Památky, Zízení.

Hbitow, tiché rozjímání od Schiessiera VI. 2237.

Híchowé proti 10 božím pikázáním. Píd. 34.

Hrob boží II. 53.

Hrob od Salise, s hudbau od Píce VI 514,

Hrob sw. tí králw w Reyn Kolín, od W. M,

Pšiny VI. 2156.

Hrobnik, od K. Sabiny VI, 897. c.

Hronka VI. 768.

Hrzy rozbrojnictwí, od Zieglera VI. 689. jj;.

Hry nowé diwadelní, od Sim. Kar. Macháka VI.

649. m.
Hry dramatické z XV. století III. 87.

Hubika na poukázaní, od Kastelliho VI, 682. b.

Híil pocestného, modlitby od Wácslawa Gleycha V.

1602. a.

Hulda aneb otrúw hích, matina kletba, od Klau-
rena VI. 822. f.

Hurdálek, wiz : K jmeninám. Píse, Uwítání,
Hus, wiz: Chwalozpw, Jan, Odsauzení, Píse,
Ziw 4.

Hus íJan), falešný muedlník. Píd. 37.

Hus swntomajtinská, od Ji. Tcsáka IV. 1613, I,

Husárek, od Šmída VI. 1347. a.

Husité u Naumburka, pel. od Krameriusa VI. 637.
II. díl. b,

Huetope, v^iz: Pamti.

Hwzd pt sWatojanských VI. 2426.
Hwzda milosti V. 1233.

Hwzda ranní, aneb obraz zázraný p. íM. na horo
Kuliuu, pel. V. 1179.

Hwzda ranní, denní, weerní diwotworcc . . . Jana
IVep., od Mích. Pilišoly V. 930. f.

Hwzda zlatá jasná Stembersko-Lažanská aneb po-
hební kázaní nad p. Marií Aurelií hrah. La-
žanskau, rozenau hrab, z Šternberka, od W.
Plewowského V, 1081.

Ilwzdika písae k dobrému psaní esk. wedaucí,
od J. Roscnthalera VI. 34. b,

Ilwzdika rižencowá, od Milona Ilubacia V. 1450, a.

Hwzdiky katolické VI. 1802.

llyacinthy, od J. B. AVIádyky VI. 306. 828.

Hybomrstwí neb slrojnictwí iti mechanika, od K.

Šádka VI. 1487. b,

Hyllos VI. 737.

Hymna ku korunowáni JMC. Ferdinanda I. a Maric

Anny, od Jelena VI. 524.

Hymnarius, od Domašína III. 33,

Hymnuí! na JCK. Wýsosti nejjas. arciknížete a pána
Ferdinanda, od Sedláka VI, 424. b.

Hymnus na JCM, Alexandra I., od Sedláka VI.

424. d.

Hymny církewní, od Frant. Sušila VI. 273.

Hymny ili zpwy kostelní III. 44.

Hymny glossowané II, 15,

Hymny kostela Praž, III. 35.

Hynek, kalw pacholek, pel. od Kolára VI. 701. b.

Hynek sw. a církwí p, s towaryšstwem swýni dl-
ník oprawdiwý, od J. Ign. Libertina V, 923, b.

Hyrlanda wéwodkyn z Bretan, od Tom, Kubelky
VI, 813. c.

Chanowský, wiz: Muž,
Charakteristika p. Bohuši, z Swaniberka III, 180.

Charistus, rozpustilý mládenec V. 239.

Chce mít šwandu, pel. od Kl. Piinera VI. 689. c.

Cherubín církewní, od Gottfrida Jos. Bílowského
V. 171.

Cherubín nowý, od Gottf. Hynka Bílowského V. 859.

Cherubín nowý, sw. Ignatius z Lojoly, od Hynka
Gottfrida V. 1305.

Chiragogia sacrorum bibliorum, od W. Wrbenského
IV. 1161.

Chiromantia, od Tob. Mauenína IV. 800.

Chlauba podagry, od Ji. Carolidesa z Karlsperku

IV, 218.

Chléb duše kesfanské. modlitby VI. 2305,

Chléb každodenní aneb spsob pobožnosti V. 1616.

Chléb trojí nebeský pro laný lid eský, od Ma.
Damasrena V. 873.

Chlebowé poswátní, modlitby od Marie Antonie VI.

2333.

Chleby prwotin, od Alex. Mactayho V. 869.

Chlumanský, wiz: K jmeninám, Uwítání, Wítání.

Chlumec, wiz: Re,
Chlumek, wiz: Záe.
Choce, wiz; Psaní.

Cholera, wiz: Katechismus, Pouení, Pednášení.
Cholera morbus ili popsání etc. VI, 1619.

Chorwatsko, wiz: Nowiny,
Chot Kristowa, od Mat. Vieria V, 1439.

Chot milá blahosl. Anežka V. 1307.

Chot milá nebeského miláka blahosl. Anežka dcera

Otakara I., kr. eského, od J. Beckowského V.

1300. d. 1361,

Chotšow, wiz: Annales, Documenla, Registrum,

Registi-ik, Zápisy. „

Choti jediná Beránkowa . . , wšeobecná ímská cír-

kew ... od Ant. Koniáie V. ^74. b.
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Cholochowský, wiž: Kázaní.

Chrám duchowní. Píd. 40.

Chrám Gnidský, pel. od Puchmayera VI. 535.

Chrestomathie (bohm.) fiir Deutsche, von J. K. Ma-
cháek VI. 135.

Chrestomathie malá, od Buriana V. 87.

Chronicon Hollešoviense IV. 1126.

Chronologie církewní, od Paw. Skály ze Zhoe V.

380. b.

Chrt zaklený V. 582.
Chrudim, wiz: Citowé, Pamti, Poádek, Studánka.
Chudoba a šlechetnost, od Kotzcbue VI. 704. 1.

Chudoba a láska, od Tháma VI. 707. oce.

Chudobiky, od Magd. Dobrom. Rettigowé VI. 1310. c.

Chudý básník a hausle, od Nierice VI. 883. VIII.

Chudý básník, od Kotzebue VI. 673. 3.

Chudý kuchtík, pel. od Fr. Lindera VI. 1341.

Chwála bláznowstwí, od Erasma Roterodamského
III. 85.

Chwála sw. Ignacia, pel. od Jir. Fera V. 1254. a.

Chwálení hospodina srdcem i rty, od Ji. Petrmana
V. 145.

Chwaloe na nkteré swátky, od Ond. Dewalda
V. 876.

Chwaloe Ant. Fordiše na den poswcení chrámu
p., kdyi sw. tla sw. Florida a Aurelia do si.

chrámu p. blíž Tiš no w a k weejné uctiwosti

wnešena byla V. 1047.

Chwaloe o sw. Jií, od Fr. Heilmana V. 1057.

Chwaloe pi píležitosti, když JO. pan J. Josef
kníže a wláda domu Lichtenšteinského za

ddice swého p. bratra Aloysia Josefa prohlásil

VI. 722.

Chwaloe, kterauž na den 9. Srp. 1784 pi usta-

nowení si. mstské rady pednesl J. T. Habina,
mšan Pražský VI. 718. 1992.

Chwaloe na slawný hod nejs. Trojice Boží, když
Ant. Petr, arcibiskup Pražský, padesátiletní obt
weerní w chrámu sw. Wíta slawn obtowal,
od Jana Kwisa VI. 1985.

Chwaloe o sw, Prokopu, od Liboria Ví. 1981.

Chwaloe o sw. Janu Nep., od Fr. erného VI.

2000.

Chwaloe pi pohbu jistého sedláka VI. 2075.

Chwálosláwa ím starožitnjší tím nowéjší, od J.

Swobody V. 1003.

Chwalozpw ni. J. Husowi wnowaný III. 52,

Chwalozpw k píchodu cis. Leopolda II. ke kn-

runowání na král. eské, od J. Kaliny VI. 374.

Chwaloe k SOleté památce poswcení na knž-
stwí W. Jiskry, od J. Hoška VI. 381.

Chwalozpw ku poctiwosti p. Em. Dawida, od
J. Hoška VI. 381. b.

Chwalozpw p. J. Rychlowskému VI. 387.

Chwalozpw na Suwarowa, od M. Majobra VI. 389.

Chwalozpw pi udlení zlatého menšího peníze

Pet. Frank ow i, od Miros. Krále VI. 423. e.

Chwalozpw ke cti p. Jos. Bclíka, bisk., od K.

Baligowie VI. 461.

Chwály boží za píinau F r a n 1. II., rak. cis. zwc-
lebení. Píd. 41.

Chýše indická, od Bernardina de St. Pierrc VI. 853.

Chytraušek, od Kuna VI, 637. 11. Díl a.

Chytrost žádné áry, od Stuny VI. 611. c.

I dobré jitro, od W. Klicpery VI. 644. «. a.

I mrtwí nedají pokoje, od Raupacha VI. 692.

Idylly Gesnerowy, od Hanky VI. 561. a.

Idylly Gesnerowy, od Nejedlého VI. 561. b.

Ignatius sw. i Lojoly V. 1284. 1285. 1498, wii:

Cherubín, Chwála, Kanonizací, Ohe, Radost,

Sláwa, Žiwot.

Igncz dc Castro, pel. od P, Šedlwého VI, 608. k.

Igor Swatoslawi, pel. od W. Hanky VI. 547.

Ildegert, od W. Krameriusa VI. 806. a.

Hia, od Chocholauška VI. 898. d.

Iliada Homerowa, pel. od J. Nejedlého VI. 917.,

od J. Wlka VI. 925. c.

Ilyrie, wiz: Djepis, O Illiích,

Imitator verus et socius Jesu s, Ignatii de Lojola

V. 1528.

Incognito, od Kotzcbue VI. 641. a.

Index boh. librorum V. 815.

Index locuples lat. dictionum P. Fr. Kropfii V. 67.

Indie I. a II. díl. od W. Krameriusa VI. 995. b. r.

Institoris, wií : e.
Instrukcí (instructio) p. Hanuše z Sworcperku

IV. 669.

Instrukcí hospod. Wiléma bisk. Olomuckého IV.

866,

Instrukcí JMC. purkmistra a radd Starého msta
Pražského pi obnowení raddy 1. 1608 IV. 951.

Instrukcí J. Albrechta z Trnce, richtáe w St. m.
Pražském, od krále Matíáše IV. 952.

Instrukcí krále esk. na weliké zlehení o wšecky
swobody wydaná IV. 978.

Instrukcí o híších olcowských etc., od Linharta

Kulmana IV. 1266.

Instrukcí a informací hospodáská pro panstwí Hra-
dištské V. 318.

Instrukcí o naízení Jana Jiího kníž. saského
o držení milostiwého léta V. 373. a.

Instrukcí, podlé kteréž poddaní k obci m. Poliky
se íditi mají V. 569.

Instrukcí apellatorní V. 609.

Instrukcí hospodáská Ferdinanda III. V. 616,

Instrukcí Fridlandská V. 617.

Instrukcí ad pcrfectionis studiosos ad Lud. Blosia

V. 1383. c.

Instrukcí pro wšecky školní dohledae a uitele
VI. 1252.

Instrukcí supplikantuw. Píd. 47.

Instructio brevis de orthographia V. 15.

Instructio syntactica Amadei V. 33.

Interpretatio boh. eleganliarum Terentií el Plauli, a

G. Fabricio IV. 25.

Inventá kaple sw. Jana Ncp. wsi Radjlické V.

438.

Inventá wšech privilegií král. esk. IV. 974.

Iphigenia w Taurii, od Góthe VI. 649. a.

Isagogicon IV. 4.

Isákowo ženní, wiz: Historie,^

sw. Isidor, wiz : Porádkowé, Žiwot.

Isidor, sedlák Lhotský, od J. Huba VL 819.

Island, wiz: Wypsání.
sw. Iwan, wiz: Paušf, Sláwa, Ziwbt.

Iwan, báse, od Fr. Alex. Rokosa VI. 548.

Iwan IV., dle Bonafonta VI. 635. m.
Iwan Wyžihýn, od Bulharina VI. 874.

Já se nczastelíni, od Hafnera VI. 617. e.

Já se nikdy nomeylíni, dle Lcbruna VI. 635. pp.
Jablíko slaJauké a zrnaté, od Ad. Simonidesa V.

167. b.

Jablíko zralé, ou Ad. Simonidesa V. 167. a.

Jablonué, wiz: Místopis.

Jádro historie biblické, od J. Aug. LanghotVera VI.

1884.

Jádro historie církewní now. zákona, od Soltysa

VL 1119.

Jádro historie církewní slar. zákona^ Píd. 9.

Jádro historie wieobecné, od Ond. Soltysa VI. 976.

Jádro kesfansko-ewangelíckého náboženstwí, od
Lad. Bflrlolonifidesa Ví. 1805.
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Jádro kesfaiisko-kalolického uení, od Ji. Ambro-

liusa V. 789. c, od M. Martiny V. 755.

Jádro kesf. pobožnosti, od Alše Paízka VI. 2320.

Jádro inorawských píbh, od J. (íalla.še VI. 991. a.

Jádro z mnohých niorawskýih knih III. 277.

Jahdky ze slowenských les. od Jordána VI. 350.

Jak to as wypadne, pel. od Štpánka VI. 635. II. g.

Jako my tuto naši ewang. slowenskau církew roz-

množowati máme, kázaní od J. Kollára VI. 2037. c.

Jako wosk bílý beránek boží skrze panenské ....

orodowání .... oswícený .... sw. Jan Kep. V.

1215.

Jakub patriarcha, wiz: Ziwol.

Jakub chudý bez nedostatku, od K. W. W. VI. 1187.

Jan apoštol II. 43.

Jan Bohomysl. od A. Swihlika VI. 830. a.

Jan celého swla nejen Nepomuku ochranau swau
ke wšem patící, od J. Libertina V. 914. f.

Jan Austria, wiz: Edikt.

f-w. Jan ewangelista, wiz: Historie, Píse.

Jan Dolinský, od .Šikanedra VI. 621. II.

Jan Gutlenberk, od Birch-Pfeifrowé VI. 673. b,

Jan Guttenberk, od Nierice VI. 883. XI.

Jan hrabe Bélo hradský, od W. Sýkory VI. 647.

od M. Jos. Sychry VI. 660. b.

Jan Hus z Husince VI. 1065.

Jan jménem i skutkem, od J. Birkela V, 972.1346.

Jan ktitel, od J. Chmely VI. 1318.

Jan mlící, plod nebeský, od Fr. Jos. Hedla V. 922.

sw. Jan IVepomucký. wiz: Cti ochránce, Cwiení,

as prawý. Den prawý, Diwotworce, Doby, Do-
konalost, Fáma, Hlahol, Chwaloe, Jako, Jazyk,

Joannes, K sw. Janu, Kižowník, Kwítek, Léka,
Lešení. Milowník, Místo, Nádoba, O sw. Janu,

O památce, Ohe, Oktáw, Památka, Pautník,

Píse, Pobožnost, Pokání, Poklad, Popsání, Po-

zdwižení, Spíisob, Uctní, Ustanowcní, Vigiliac,

W obrazu, Wítézstwí, AVdce, Wypsání,,Wýlah,

Wzncšenost, Znamení, Zpráwa, Ziwot, Ziwoto-

pis, Ziwoty.

Jan Nepomucký sw. muž sw., od Ig. Libertina V.

923. e.

Jan Nepomucký sw. kanowník, od Mich. Pelišoly

V. 930. c.

Jan Nepomucký zlaté Agnusko cle, od Roberta a

S. Ludmilla V. 962.

Jan Nepomucký, kwélná a plodná oliwa, od Ferd.

Ant. (írimma V. 971. a. b.

Jan Nepomucký. weliko-sw. diwotworce, od Zdenko-

na Walcera V. 994.

Jan Nepomucký w mladosti swé V. 1007.

Jan Nepomucký, od Fr. Menšího V. 1012.

Jan Nepomucký, od Jos. Kaukola V. 1026. a.

Jan Nepomucký, wérný bohu a lidem V. 1044.

Jan Nepomucký, síil zenié a swétlo swtu V. 1046.

Jan Nepomucký w auadu pobožného knze V.

1050.

Jan Nepomucký ohnm lásky boží a bližního hoící

V. 1053.
Jan Nepomucký, jakožto wrný swdek p. J. Kr.

V. 1058.

Jan z Nepomuku, hra od Štpánka VI. 635. II. a.

pw, Jan od Kíže, wiz : Dokonalá ctc.

»w. Jan. patriarcha Alexandrinský II. 163,

Jan Pociiwa, pel. od Peírky Ví. 88.3. III.

Jan Sachs, od Deiiihardšteina VI. 673. b. sw. I. «.

Jan wéwoda Finský, od Weissenlhurnowé VI. 689. f.

Jan z Paíže, dle St. Jusla a Seyfrida VI, 035. ss.

Jan xa chrla dán. od Klicpiry VI. 644, p. IV. n.

Jankow, wiz : Bilwa.

Japan, wiz: Zpráwa.

Jarbor a Miloslawa, od Pohoelého VI. 837. c.

Jarohnw z Hrádku, od J. Marka VI. 824. n.

Jarolím Držgrešle, pedl, od Tháma VI. 607. hh.

Jarolimi ti, od Jana Wácslawa. Pid. 108.

Jaromír, od Seb. Hnwkowského VI. 674. «.

Jaromíruw Denníek VI. 1364.

Jaronka, od Pohoelého VI. 837. b.

Jarošin a Swalawa, od Pohoelého VI, 837. a, od
Š, K. Macháka VI. 1^37.

Jaroslaw a Blažena, od Štpánka VI. 635. z.

Jaroslaw a Terinka, od Reltigowé VI. 836. b.

Jaroslaw Slernberg, od Jos, Lindy VI. 651, a.

Jazyk boží sw. Jana Nep., od 5lich. Pelišoly V.

930. e.

Jazyk neporušený sw. Jana Nep, V. 930, e, 1049.

Jazyk slowo boží zpíwající, od j. Blaziusa V. 119. I'.

Jazyk ulrhaný, od Lomnického IV. 689. d.

Jazyk weyený trojího wku, od Ben, Jos. Pret-

ííka V. 996. a.

Jeden jako druhý, od Kotzebue VI, 689. a.

Jeden owinec a jeden pastý, od J, M. Krále VI.

1847.

Jedna za wšecky, od J. Tyla VI. 673. d.

Jednání mezi králem Wácslawem a jednotau

panskau II. 102.

Jednání náboženstwí se týkající za Ferdinanda
III. V. 382.

Jednání o dobytku owím, od Fr. Swobody VI.

1510. 1521.

Jednání o mládeže cwiení a wychowání, z franc.

pel. od J. Libertina V. 498.

Jednání o rozplemenní a poteb kopiw, pel. od
B, Dlabae VI. 1530.

Jednání o spusobách wel. swátosti. Píd. 46.

Jednání o sp&sobu smrti utopených, pel. od Hynka
Rutha VI. 1589.

Jednání p, spráwce a stawfi král, esk. mezi cis.

Fridrichem a králem Ladislawem o pokoj
III. 402.

Jednání poslíi kr. polského o pokoj III. 454.
Jednání snniowní w niarkrabslwí morawském

III. 347. 348. 349.

Jednání snniowní r, 1446, III, 380.

Jednání snniowní w Jind. Hradci r. 1447. III.

382,

Jednání snmowní w Praze r. 1448, III. 383
Jednání snmowní manu kostela Olomauc. IV.

1069,

Jednání spolenosti wlaslenského Museum w Ce-
chách VI. 743. 11.39.

Jednání stawu král. esk. III. 376.

Jednání swalé od Fr. Nedomana V. 1350. b.

Jednatel dokonalý aneb zemský adwokát pel. od
J. Tandlera a J Jawornického VI. 1695.

Jednomyslnost swalá neb srownání wle lidské

s božskau V. 1570.

Jeftowna, od Mlkowského VI. 681. a.

Jehátko pel. od J. W. Wlasáka VI. 1333. a.

Jelen dychtící po tckancích wodách etc, od Mat,

Markowice V, 142,

Jclšowa, wiz: Pamti, Re, Užíwání, Wýtah.
Jelwa, od Helia VI. 635, 4,

Jen ctností docházíme štstí dle Ehrenbcrgra VI.

876, c,

Jena, wiz: O dobytí.

Jenikowský, wiz: Kázaní.

Jenowefa, wiz: Historie.

Jenowefa od Jos. Hradeckého VI, 811.

Jerusalem, wiz: Cesta, Historie. Místo, Putowání,

Wdce, Wypsání, Zrcadlo,

Jericho, wiz: Dobytí,
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sw. Jeroným, wiz: Hislorie, Živvot.

Jeroným Pražský, wiz : Ziwot.

Jerusalem, wiz: Cesia, Historie, Místa, Putowání,
Wdce, Wypsání, Zrcadlo.

Jeskyn, od Pohoelého VI. 838.

Jesliky dátka, od W. Textoria Dworského IV. 132.

Jessonda, pel. od Štpánka VI. 635. 3.

Jest pokoj VI. 956.

Jestli to prawda, by to jistotné lowékwdéti mohl,
že spasen bude IV. 1221.

Jesu benedicente ! Milowníku písní duchowních etc,

od J. Blaziusa V. 119. d.

Jesu benedicente! Rozkoše aneb okrasa etc, od
téhož V. 119. e.

Jesuité, wiz: Apologie, O Jesuitech, Památka, Wy-
powzení, Zrcadlo.

Jesus Syrach IV. 1191, od J. Rešela IV. 1192, od
Weleslawína IV. 1193, malý V. 664.

Jetel trojlistý, od Ji. J. Libertina V. 914. a.

Ježíš, Maria, Josef, kniha modlitební, od J. T. De-
woty-ho VI. 2379. b.

Ježíš Nazaretský, král židowský, swta spasitel

(postní rozwažowání), od Boh. J. Bílowského
V. 867. f.

Ježíš, pítel dítek. Knížka modl. od Fr. Swobody
VI. 2380.

Ježíš, spasitel swta, od J. Hýbla VI. 1914.

Ježowic, wiz: Maudrost, U hrobu.

Jiín, wiz: Cwiení, Nigra, O ohni.

Jihlawa, wiz: Jus, Práwa, Snem.
Jindich IV. franc, wiz: Artikulowé, Pipiš.

Jindich hrab, wiz: Historie.

Jindich a Marie, od Am. Schoppowé VI. 1352.

1372. y.
Jindich z Dubinowa, dle Smida VI. 1324. c.

Jindicha cesta okoloswta, od F. Stuny VI. 611. a.

Jindichw píchod do wlasti, od Stuny VI. 611. k.

Jindy a nyní VI. 748.

Jií král, wiz : Akta, Copiarium, Denník, Poselstwí,

Písaha, Psaní,

sw. Jií, wiz: Chwaloe.
sw. Jií w Praze, wiz: Contractus, Listy, Wýsady.
Jií z Podbrad, od Stwána VI. 612. c.

Jií Wolný, od Wojt. Šwippla, pel. od Norberta
Waka VI. 1502.

Jiíkowo widní III. 910.

Jiina, od Chocholauška VI. 898. .
Jiskra, wiz : Chwalozpw, Kázaní.

Jiskra lásky, kterauž w srdci swém ml Karel iVo-

wost ráž nicky, ^ když sob p. Dorotu Jiskro-

wau zwolil, od Štp. Lesky VI. 356. b. 386.

Jiskra sláwy S watoprokopsk V. 1195, od Frid.

Bridela V. 1269. d.

Jiskika VI. 192.

Jiskiky duchowní, modlitby od Six. Palmy Modli-
anského IV. 1966.

Jiskry milosti boží , od Aup. Hubky z Lilienthalu

V. 1441.

Jistota žiwota wného, od Alb. Ji. Klusáka IV,

1405.

Jitka hrabnka z Toggenburku, od Tom. Kubelky
VI. 813. a.

Jitenka VI. 328, od J, W. Wlasáka VL 1333. g.

Jména eská (na mincích) I. 5.

Jména eská II. 19.

Jména eská neduhftw a bylin, od M. Sindelia III.

266.

Jména eská strom a bylin, od P. Zídka III. 267.

Jména msícíiw III. 8.

Jména osob, ek, wrch, w lat. letopisech I. 6.

Jména osob z X—XII. stol. w zápisech úmrtních z

kláštera Podlažického a Opatowského
1.10.

Jména rodin stawu panského V. 339.

Jména rostlin (esky) III. 264.

Jména tch wšech osob, kteréž jsau po shoení
desk zemských r. 1541 jak do stawu pansk.,

rytí., i do zem za obywatele pijati IV. 499.

Jména w lat. listinách nadacích I. 7.

Jméno skutkem otce w synu, od Fr. Xaw. apka
V. 992.

Jméno wlastní kwtu Nazaretského kwítku newin-
nosti Edmundowi . . . uinno V. 242.

Joannes a Nepomuk na zelenán horu uwedenv. od
Jak. Fel. J. Páchra V. 937. a.

Job, wiz: Diwadlo.
Johanna z 3Iontfokon{i, od Kotzebue VI. G45. b.

Jolanla, dle Zieglera VI. 635. ii.

Josa aneb spálení synagogy w Mnichow, od Nie-
rice VI. 1372. s.

Josafat, wiz; e.
Josafat, syn krále indického, pel. od Jar. Pospí-

šila VI. 848. c; od Dewitského VI. 858. b.

sw. Josef, pstaun, wiz: Cest, Knížka, Píse, Roz-
mlauwání, Wýtah. ^

Josef Kalasanc, wiz: Cest, Zpráwa, Ziwot.
Josef II., wiz: Dík, Hlas, Kšaft, Panowání, Píse.

Popt.ání, Slaup, Wci.
Josef a brati jeho, pel. od J, K. Chmelenského

VI. 659. a.

Josef egyptský, od Fr. Raymanna VI. 545. b.

Josef Cernoweský, od Salzmanna VI. 1304. a.

Josephus benedictus a 3Iaria Anna nejosw. arci-

knížata rakauská k nebesk. korunowání se chy-
stající skrze pilné uení V. 247.

Jovinianus, wiz: Kronika.

Jubilaeum od Benedikta XIV, propjeno V. 1104.

Jubilaeum neb SOletí kazatelského auadu . . . . p.

Paw. Šrámka, od Bohuši. Tablice VL 398. d.

Jubilate ku poctiwosti m. Plzn, od Frant. W. Hynka
Kulíka V. 895.

sw. Judas Thadaeus, apoštol pán, od J. Beckow-
ského V. 1300. c.

Judit, od iMik. Konáe IV. 221.

Judit a Holofernes, komedie eská, od Mích. Wrány
IV. 234.

Judit nowá a slawná w rytující církwi, od Fr.

Ign^ Gregora V. 987. a.

Julie Šlechetná, od Fr. B. Lukše VI. 1374.

Julinka, od 3Iayera VI. 607. u.

Jungniann Josef, wiz: Citowé.

Jureši, wiz : Psaní.

Jus montanum IV. 958.

Jus municipale et montanum Iglaviense II. 90.

K dstojn weleb. biskupu Králowéhradecké-
mu, podlé wydání jeho cirkulárního spisu n»
duchowenstwo osady jeho, od W. Krnmeriusa
VL 1097. b.

K sw. Janu Ne p oni. VI. 256. e.

K jmeninám p. Jos. Ditricha od jeho poslucha
VI. 442.

K jmeninám p. T. Kollnera, od Hanky VI. 417. e.

K jmeninám arcibisk. W. Chlum anského VI. 427.

K jmeninám J. bis. M. p, Hurdálkowi, od Ani,

Marka VI. 407. b.

K jmeninám J. K. M. p. p. Wácslawa Leopolda, ar-
cibisk. Pražsk. VL 452.

K jmeninám Jos. hrab. Wratislawa a Jos. hrab.
z Ditrichst einu VI. 456.

K jmeninám p. Kate. Pospíšilowé VI. 480.

K píchodu' JCM. Františka L a Karoliny do
Prahy VI. 477.

54
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K pijczdii Knnln n Aiiialic kiiížal / lirs teiihcrk ii

do Fodinckl VF. 482.

K prospi rliii i kr. wywýš. arcik. Karla, od

ionisy VI. 383. h.

h slawni-mu pijetí duchowiiírpráwy hlawniho chrámu
s\v. >Vita, od J. K. M. p. Ondeje Aloys. hrab.

Skarbek-Ankwie složil Sedláek VI.

491.

K slawnosti J. O. n. Wácsl. Lcop. nrcihisk. Pražsk.,

od >V. Hanky Ví. 417. b.

k satku Rudolfa kníž. Kinského s hrabnkau
z Kolloredo-Mnnnsreld. od Hanky VI. 417. d.

K swatit Ond. Skulleliho, od Slpána Lesky
VI. 356. a.

K swátku drabocnné matei VI. 472.

K swátku p. .1. Nejedlého VI. 40.í.

K swátku p. J. H. ros pí šila VI. 462.

K wtší cli a rhwále nejsw. trojice boží pí \vý-

roní její swatoslawnosti na Krcmcšíku, od
Fr. .Mat. Kruma V. 012. a.

K zasnaubení Lud. Szccbenyi-ho a Aloysic Klam-
(iallasow, od Tomsy VI. 383. i.

K žákuni ze školy WYStupujícím, od Stránského VI.

726.

Kabala neb štstí w loterii., pel. od Prok. Scdí-
wého VI. 608. q.

Kacafirek ferina, od Báuerle VI. 635. s.

Kadní duchowní libé wn (modlitby), od Mich.

Blažka VI. 2298. b. též VI. 2356.

Kadní duchowní w as moru (modlitby), od Ka-
špara MotŠikého V. 1582. a.

Kadetní dum, wiz: Cwiení.
hafírko a wše, co je sladkého, od .Magd. Rcltifiowé

VI. 1574.

Kajetán, wiz: Patriarcha.

halaunká z Domažlic, peprac. odTháma VI. 607. mm.
kalendá cíikcwní V. 540.

kalendá historický, od .lana Kulíka VI. 948. b.

Jvalcndá historický, od Wepeka IV. 481.

Kalendá historický IV. 283.

kalendá historický VI. 1101.

kalendá historický (na r. 1784) VI. 1416.
kalendá hodin pes celý rok V. 538.
kalendá hospodáský a kane, od J. J. Aichcl-
mana z Prixu V. 518.

Kalendá hospodáský a kane, od Zig. Carnow-
ského V. 534.

Kalendá hospodáský a kane., od .M. J, Oad. er-
máka V. .532.

Kalendá hospodáský a kane., od Ji. Uachnow-
ského z Dachnowa V. 521.

Kalendá hospodáský a kane, od Kr. Dasicncra
Y. 527.

' ' ^

Kalendá hospodáský a kane, od Espicha V. 525,

Kalendá hospodáíky a kane, od Abrah. Fišera
V. 543.

Kalendá hospodáský a kane, od r,idbcrcera
V. 526.

Kalendá hospodáský akané, od Gablera V. 529.
Kalendá hospodáský a kane, od J. Goslumiow-

ského V. 536.
Kalendá hospodáský a kane, od D. Hcrlícia V.

524.

Kalendá hospodáský a kane, od Holborera
>Nurc» urského VI. 535.

K.ilendá. hospodáský a kane, odHuberina V. 523.
kalendá hospodáský a kane^ od Krásného V. 533.
kalendá hospodáský a kane., od Kikawského

> . j40.

Kalendá hospodáský a kane., od K n e I a w s k é h o
>. 519.

kalendá hospodáský a kane, od krvcncra V.
537.

Kalendá hospodáský akané, od Molera z Strau-
pic n. r. 1616 IV. 778. d. na r. 1602. 1606—1610.
1618—1625 IV. 779. e d.

Kalendá hospodáský a kane, od Mvlo-isera V.
51(5.

Kalendá hospodáský a kane, od Mat. Orlín-
s k é h o V. ,53 1

.

kalendá hospodáský a kane, od Partlicc ze
Spicberku V. 513.

kalendá hospodáský a kane, od Khecia V. 515.
kalendá hospodáský a kane, od Sileneien-

ského V. 517.

kalendá hospodáský a kane., od spolenosti mo-
ra w.-slez. na r. 18 10. VI. 1435.

kalendá hospodáský a kane, od spolenosti uené
Praž. od r. 1795 —1836. VI. 1418.

kalendá hosi»odárský a kane, od de Wewre
Hermanna V. 528.

Kalendá hospodáský a kane, od Wi nklera V. 522.

kalendá hospodáský a kane, od Žalud a V. 520.

kalendá hospodáský a kane na r. 1593. IV. 775.

na r. 1612. 1613. IV. 778, g. h. IV. 785. V. 514.
VI. na r. 1783 VI. 1412. 1413. na r. 1826 VI.

1426. VI. 1140.

kalendá kapesní na r. 1820 VI. 1424, na r. 1833.

4836. 1839 VI. 1432.

Kalendá nirawný s pip. uwedcním ke zpwu, od
Kilcika VI. 182. b.

Kalendá k užíwání lidu cwang.. od J. Tom. Hoe-
chenbcrgera na r. 1783. VI. 1411.

Kalendá na r. 1470 III. 233. na r. 1489. III. 235.

na r. 1649 V. 530. na r. 1706. V. .542. na r, 1783.

VI. 1410. na r. 1820—1822. VI, 1425.

Kalendá národní, od J. Hýbla VI. 1423,
kalendá neménitedlný, od \V. Dasypodia IV.

774.

kalendá, od P. Co dici 11 a IV. 760. d.

kalendá, od Constantia z Behu k I. 1604. IV.

780.

Kalendá, od Dob renského z erného iMostu V.

539.

Kalendá, od Fe jerpatak y-ho na r. 1830. VI.

1429. na r. 1842. VI. 1430.

Kalendá, od Horkého z Lochowic na r. 1615.

IV. 778. f.

Kalendá, od Chrastiny V. 546.

Kalendá, od Kos tne ra na r. 1602. IV. 769. 1.

Kalendá, od iMizia z Freiburku IV. 784.

kalendá, od Mollera Straupického IV. 782.

Kalendá, od .lak. Oswalda V. 544.

Kalendá, od Palkowie VI. 1421.

Kalendá, od Stehlíka z Genkowa IV. 778. c.

k 1. 1602. 1603. IV. 779. b.

Kalendá, od Sembery na r. 1841. VI. 1438.

Kalendá, od Thurneiscra IV. 768.

Kalendá, od U. Zelo lina IV, 762. a.

Kalendá, od Keh. Žaluda IV. 779. e.

Kalendá Pcštský na r. 1836. VI. 1433.

Kalendá pobožný na celý rok, z lat. pel, od .1.

Spwáka V. 1200.

Kalendá podlé Cisio-Jana III. 236.

Kalendá powtrný na r. 1805, od Aloys. D a w i d a

VI. 1420.

Kalendá pro as a wnost VI. 764^

Kalendá stnowý na r. 1842, od Sembery VI.

1439.

Kalendá stoletý, od Ant, Strnada VI. 1441.

Kalendá stoletý od r. 1797—1900, od K, Tháma
VI. 1442.
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Kalendá stoletý od , 1800— 1900, odZIobického
VI. 1443.

Kalendá stoletý od r. 1807—1911. VI. 1444.

Kalendá tiluláriií, od Kr. Joach. z Chotšowa
V. 541.

Kalendá tolerancí pro wšecken národ eský na r.

1787, na r. 1816, od W. Krameriusa VI.

1417. 1422.

Kalendá wlastenský a slowenský pozorník na r.

1843. VI. 1431.
Kalendá wšeobecný eskoslowanský na r. 1828,

od W, Krameriusa VI. 1427.

Kalendá wšeobecný domácí a bosp., od Tomsy
od r. 1831. 1836—1839, též od Filip ka na .
1840—1847. VI. 1428.

Kalendá wšeobecný Litomický VI. 1434.

Kalendá ženský VI. 804.

Kalvárie, wiz: Hora.
Kam ten chlapec to piwedl, od J. Jawornického

VI. 1303. f.

Kámen griintowní Karlowského Now, niésla Praž-

ského, od J. Schoenpfluega z Gamsenbergu V. 954.

Kamma, pel. od Štpánka VI. 635. 4.

Kamma, rekyn bojarská, wzdl. od Fil. Heimba-
chera VI. 621. a.

Kamzikostelci aneb císa Maxim, na stráni Martin-

ské, pel. od F. Dobicera VI. 880.

Kanárek, od Šmída VI. 1322. b.

Kancionál bratrský III. 48.

Kancionál (wyd. w Mladé Boleslawi 1531) IV. 48.

Kancionál (wyd. w Normberce 1544) IV. 56.

Kancionál eský. Písn roní etc. (w Olonvauci

1559) IV. 58.

Kancionál Cwyd. w Praze u Melantricha 1584) IV. 87.

Kancionál Jana Musophila (Rozace) Sobslawského
IV. 90.

Kancionál Jana Rosenpluta IV. 116.

Kancionál Klím. Bosáka IV. 119.

Kancionál (zmínný u Tablíce) IV. 125.

Kancionál katolický Šeb. Scipiona IV. 131.

Kancionál celoroní, od Záwty IV. 133. b.

Kancionál aneb zpwowé církwe ewang. (w Praze
1620) IV. 152.

Kancionál, t. j. sebrání zpw pobožných elc. V. 77.

Kancionál eský V. 90.

Kancionál etc, od Komenského a Tranowského V.
96.

Kancionál aneb zpwowé^ poct a chwal etc. V. 97.

Kancionál eský, od M. Šteyra V. 99.

Kancionál ewangelický, od W. Gleycha V. 112. c.

Kancionál, t.j. kniha žalm etc, od Elsnera V. 148.

Kancionál eský bratrský etc, od téhož V. 149.

Kancionál wšeobecný etc. V. 153.

Kancionál runí etc, od Dan. Boka VI. 197.
Kancionál etc, podlé Lipského VI. 211.

Kancionál k užíwání w církwích bratrských VI. 217.

Kancionál, aneb písn nowé historické etc. VI. 231.
Kancionál etc. Pohoelého VL 269.
Kancionál ewangelický Kík. ížka Píd. 6.

Kancionál zamykající w sob etc. Píd. 49.

Kancionál Mart. Luthera Píd. 70. b.

Kancionál eský pohební, od Eksteyna Píd. 164.

Kancionálík, od Fejerpataké-ho VI. 264.
Kancionalík s 26 písní, od Jana Straky VI. 220.
Kancionálík pro eskau mládež, od Ryby VI. 498. c.

Kancionalík runí domowní a pocestný V. 146,

Kancionálík we jménu p. n. J. Kr. V. 140.

Kancionalík, neb písn katolické etc. V. 109.

Kanoniky III. 723.

Kanonizací sw. Ignacia Lojoly V. 1253.

Kantány, wiz; Píse.

Kantáta pi swécení kaple Mariánské nad m. Mí-
škem, od Chwalkowského VI: 406.

Kaparia, wiz: Nowíny.
Kapistran, wiz: Wýtah.
Kaple králowská zpwní a muzikální, od W. K.

Holana Rowenského V. 101.
Kaplí, wiz: Kázaní.

Kapucín , z wlask. pel. od Sam. z Pilsenburku V.
172.

Karangho a Lelangn, od Fr. Tomsy VI, 822. b.

Karbaník, od IlFlanda VI. 689. h.

Karbaník Latour, od V. Em. Líblanského VI. 876. a.

Karel arcikníže, wiz: Epigrafy, K prospchu, \Vi-

tání.

Karel IV., wiz: Bulla, Historie, Knížka, Žiwot.
Karel IV., báse od W. Nejedlého VI. 569.

Karel IV. w Pise, od Kl. Piinera VI. 689. i.

Karel V., wiz: Historie, Nowíny^.

Karel Xll. u Bendru, pel. od Štpánka VI. 635. s,

Karel Dewienzo z Londýna a Amalie Florentinská

IV. 246.

Karel Sketa malí, od Wnc. AI. Swobody VL 685.

Karel z Šternberka a Jan z Chaustnic, od Stuny VI.

611. p.

Karla XII. nawrácení-se do wlasti, pel. od Kl. Pii-

nera VI. 676. 1. 689. b.

Karlow, wiz: Adversaria, Listiny, Poznamenání,
Wýpís.

Karlsteín, wiz: Nadání, Práwo.
Kartígam, wiz: Pípadností.

Kartuš, laupežnický wdce a wrah VI. 1055.

Kašpar Thoringer, peL od Fil. Heirabachera VI. 621.

e. od Tyla 673. 7.

Kat Amsterodamský, od Lemberta V. 635. II. p.

Katalog eských knih od 1. 1774—1839, od Ant.

Hansgírga VL 1136.

Katechismus pro dítky, od Jak. A k a n t h i d o-M i t i s a

IV. 1459.

Katechismus s otázkami a odpowdmi, od Antonína

Bernoláka VL 1800.

Katechismus malý pro mládež, od Mích. Blažka
VI. 1839.

Katechismus katolický s nowý'mi obrazy, od Frid.

Bridela V. 724. c
Katechismus Petra Canísia IV. 1268. a, malý IV.

1268. b.

Katechismus potšitelného J. Kristowa uení, od

Gallury VL 1812.

Katechismus malý pro obecný lid etc, od K. Hyny
VI. 1858. a. b.

Katechismus domácí, od Valent. Jestábeckého
V. 759.

Katechismus slowenský, od Kalinky V. 722

Katechismus uení kesanského pro mládež wtši
i menší, od Dan. Kermana V. 785.

Katechismus neb nauení ímsko-katolické s kon-

troversíalním diskursem, od W. Klugara V, 798.

Katechismus o prawém náboženstwí kesíanském,
od Jak. Kenowského Píd. 61.

Katechismus doktora Martina Luthera (wydaný
w Bardjow) IV. 1303. — wydaný ode tí su-

perintendentíi (Sam. Melikiusa, El. Laniho, Is.

Abrahamidesa) IV. 1406. — esky i nmecky
V. 740. — peložený od Fr. Riihra V. 746. —
od W. Kleycha V. 773 — pknými fiffurami ozdo-
bený VL 1857. — Píd. 51. — "Téhož Kate-

chismus menší: Pro mládež porozšíený, od M.
Krupia V. 703. — od Samuele Hruškowice V.

781. — bez a s wýkladem, od Heinr. 3Iilde V.

782. a. — VI. 1815. — s pipojením historie ná-

boženstwí, od Hamaliara VI. 1818.
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Katechismuí , nrb jpdiné samospasitelné kesf. ka-

tolické wíry wýklad, od Fab. Néince V. 813.

Katechismus kesfanskv pro mládež cwangelickau.

od Štp. Plaka VI. 1873.

Katechismus latinsko-siowenský, od J. Pruna IV.

1319.

Katechismus wíry a wyznání swatých starých uedl-
níkuw a muedlnikw cle., od Rešela IV. 1273.

Katechismus Urbana Rhegia, pel. Jií Rožalow-
ský IV. 1253.

Katechismus neb nawedení kesanské etc., od dok-
tora Heinricha Scribonia, probošta Pražského
IV. 1256. 1261.

Katechismus welmi pkn wyswllený duwody pí-

sem swatých etc, od Stodolia IV. 1331.

Katechismus, do morawského jazyka peložený, od
K. Suchého VI. .1799.

Katechismus Jiího Serera, ped. od Payla Ho-
staunského IV. 1403..

Katechismus Ondeje Šmala, rozebraný od M.
Lauka VI. 1797.

Katechismus náboženstwí ewangelického pro wtši
mládež, od J. Šuleka VI. 1819. 1859.

Katechismus pro mládež katolickau, od Walenty
VI. 1793.

Katechismus nowý prawý Wernerw IV. 1283. c.

Katechismus w latinském , nm. a eském jazyku,

od Max. Wtrowského V. 771.

Katechismus, od Vjkt. Wrbenského IV. 1454.

Katechismus krátký k utwrzení katolík u wíe je-

jich etc, od V. Zahradníka VI. 1849. a.

Katechismus malý w otázkách a odpowdích III. 650.

Katechismus, wydaný w Boleslawi r. 1530. IV. 1217.

Katechismus aneb nauení lowka etc., wyd. r.

1546 IV. 1251.

Katechismus menší bratí IV. 1278.

Katechismus starších a knží jednoty bratrské IV.

1304.

Katechismus we školách (Parvus catechisnius etc.)

V. 675.

Katechismus s nowýnii obrazy na míst daru no-
wého léta r. 1684. V. 739.

Katechismus towaryšstwa Ježíšowa Kutnohorského
V. 741.

Katechismus arcibiskupstvví Pražského V. 766.

Katechismus biskupstwí Králowéhradcckého V. 807.

Katechismus w píse uwedený podlé dílu I. knihy

ke tení w školách triviálních VI. 239.

Katechismiis weliký a otázkami a odpowédmi, ná-

kladem c. k. prawidelní školské knihtiskárny VI.

1743. 1745. 1746.

Katechismus malý s otázkami a odpowdmi etc. VI.

1748. 1753.

Katechismus Heidelberský VI. 1758.

Katechismus krátký pro mládež bratí eských VI.

1780.

Katechismus malý ewangelický pro církwe obno-
wené bratí eských VI. 1783.

Katechismus pro dítky katolického náboženstwí
s obrázky VI. 1794.

Katechismus malý pro nejmenší dítky (wyd. w Pešti
r. 1798) VI. 1804.

Katechismus pro dítky helvetské konfessí w Ce-
ch^^-h VI. 1810.

Katecaismus kesfanský w otázkách a odpowdch,
k schopnosti malých dítek pirownalý VI. 1845.

Katechismus Knlvlnský Píd. 50.
Katechismus aneb nauení krátké o prwním pijí-

mání welebné swálosti V. 731.
Katechismus hlawních powinností pro wesnické rych-

táe, od F. >Vinklera, pel. Rulík VI. 1697.

Katechismus neb prawidla idwoilosti, od Gilberta

Baura, pel. Parízek VI. 1297.
Katechismus o cholee, od J. Jawornického VI.

1620.

Katechismus o swatých obadech církwe katolické,

od W. Hnojka VI. 2140.

Katechismus o zdrawí
, pro chrámy a školy hrab-

stwí Snumburg-Lipského, pel. od Tomsy
VI. 1593.

Katechismus o zdrawí, od Jos. Hofmanna, obzwlášté
pro dédinskau mládež, pel. od Waka VI.

1300. e.

Katechismus owácký, od Elsnera, pel. od Hýbla
VI. 1525.

Katechismus zdrawí Dra. Fausta
,
pel. od A. M,

Ligouryho VI. 1595.

Katechismus zdrawí pro obecný lid, s uhersk. pel.

od Rybay-ho VI. 1594.

Katechismus ženichftw, od K. Khuna VI. 2107.

Kalechyzací kostelní na modlitb P , ud G.

Chládka VI. 1900.

sw. Kateina, wiz: Wýtah, Ziwot.

Katinka lleilbronská, od Holbeina VI. 700. 6.

Katolík slowy swé církwe se modlící, pel. od M.
A. Pibila VI. 2396.

Kaule Uawidowa IV. 1329.

Kaunice, wiz : Pe.
Kauim, wiz: Deym, Swaté dsky, Swtlo.
Kaulský, wiz: e.
Kauzelná flétna, pel. od J. K. Chmelenského VI.

659. b.

Kauzelná píšfala, od J. Rettiga VI. 648. a.

Kauzelná wž w Krkonošských horách
,

pel. od
Nowolného VI. 708.

Kauzelnice Lindana, od Biiuerle VI. 700. 8.

Kauzelnice z Paíže, od Meisis VI. 700. 7.

Kauzelnice Sidonia, pel. od Štpánka VI. 635. r.

Kawka, wiz: Psaní.

Kázanie božie desatero II. 55.

Kázaní sw. Augustina dwoje IV. 1761. téhož man-
želm IV. 1773.

Kázaní díkinné, kteréž pi dobytí Plzn se dr-

želo, od J. Jak. Heiimana IV. 1648.

Kázaní in reconciliatione kostela Pražského, od
Kašp. Arseniusa z Radbusy V. 885.

Kázaní k dítkám, které ponejprw k sw. pijímání

pistupují, od J. Pawlíka VI. 2021. c.

Kázaní k ranním službám božím, od J. Rulíka VI.

1927. e.

Kázaní k wýstraze nezízeného lakomstwí, od Ji-

íka Sekwenidesa Chotborského IV. 1637

Kázaní katechetická VI. 1928.

Kázaní katechetická z Pilhera, pel. od J. Rulíka

VI. 1927. a. b.

Kázaní ke cti sw. Františka Seraf. V. 1060.

Kázaní ku památce muedlník našich eských, od

Hawla Žalanského IV. 1634. d.

Kázaní ku potšení pobožným wojákum, od Bart.

Kutnohorského IV. 1656.

Kázaní k wýstraze wšem wrným kesf. o hodo-

wání, o smilstwu a swáru, od J. Flaxia mlad.

z (Jenkowa IV. 1650. a.

Kázaní na den památný božího tla IV. 1283. e.

Kázaní (pt) na dwaceti neslušných píin, od W.
Biosia IV. 1599. a.

Kázaní na den slawné mše po dokonalých 50 le-

tech P. T. Win se, od Eug. Rádla V. 973. e.

Kázaní na den bratrstwa pod titulem Ježíše, od Fr.

Ign. Gregora V. 987. b.

Kázaní na den sw. Jakuba, pel. od J. Rulíka VI.

2004. c.
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Kázaní na den sw. Petra a Pawla, od Fr. Prokopa
Ondráka VI. 2020.

Kázaní na den sw. Jana Nep. od Nayniana VI. 2022.
Kázaní na den wstaupení P. na nebesa, od 31at.

Bláhy VI. 2045. c.

Kázaní na den prohlášení obnoweného pfilnoního
Wánoního Jitní, od Jos. Cibulky VI. 2048.

Kázaní na epištolu w nedli II. po tech králích VI.
1993.

Kázaní na ewangelia sw. Jana na den sw. Trojice
IV. 15 50. c.

Kázaní na ewangelia nedlní, od Mat. Hrušky IV.

.^1584.
Kázaní na kapitolu 4. Ozeáše, od J. Štelcara Zele-

tawského IV. 1598. b.

Kázaní na každý pátek w posté, od Fab. Wese-
lého V. 871. a.

Kázaní na nedéli a swátky celého roku, od On-
deje Stepána IV. 589.

Kázaní na nedéli dewátau po sw. Trojici, od Pet.

Peristeria z Tayna Horšowského IV. 1586.
Kázaní na nedéli prwní po weliké noci, od J. Ji-

ího Dolanského V. 899.

Kázaní na nedli 22. po sw. Duchu, od J. M. Say-
ferta VI. 2025.

Kázaní na nowé léto, od Ji. Tesáka IV. 1613. s.

Kázaní na nowý rok šestnácti ku kesfanm a Ce-
chm IV. 1612.

Kázaní na odchodné, od Ji. Hanuše Landškron-
ského IV. 1615. a.

Kázaní na odchodné, od W. Mathiadesa IV. 1636.

Kázaní na podkowání cis. Leop. II. za potwrzenau
swobodu w náboženstwí, od J. Korneta VI. 1999.

Kázaní na porciunkuli V. 917.

Kázaní na poheb p. Henricha Straky z Nedabylic
V. 1077.

Kázaní na sedni slow Krist., od Ji. Tesáka Mošow-
ského IV. 1613. a.

Kázaní na swátky B. P. Marie, od Rulíka VI. 1927. d.

Kázaní na ti stránky rozdlené knžíni a spráw-
cm duchowním náležející IV. 1608.

Kázaní na welikononí boží hod, od W. F. Pro-
cházky VI. 2052.

Kázaní na weliký twrtek IV. 1574. a.

Kázaní na weliký pátek, pel. od Fr. Tomsy VI.

2003. b.

Kázaní na weliký pátek o obrácení lotra, od Rych-
lowského VI. 2007.

Kázaní na wšecky swátky na ewangelia IV. 1590.

Kázaní na widní Ezechielowo, od Elznera VI. 1980.

Kázaní na žalm 50tý IV. 1583. a.

Kázaní (tetí) nad dcerkau Kateinau, od Jak. S t e-
fanídesa Pibislawského V. 1066. f.

Kázaní nad mrtwým tlem Ferdinanda cis., od
Math. Citharda IV. 1671.

Kázaní nad mrtwým tlem p. 3Iath. Kap lie ze

Sulewic, od J. Zahumenského IV. 1679. b.

Kázaní nad mrtwým tlem p. Popela z Lobko-
wic, od J. Six. z Leichenfelsu IV. 1683.

Kázaní nad mrtwým tlem Annv dcerj p. W. Samce
7. Stráže od Kokedy IV. 1687. a.

Kázaní nad mrtwým tlem Alžbty z Waldš te in a,

od J. Wácsl. Kokedy IV. 1687. b.

Kázaní nad mrtwým tlem paní Polyxeny Stern-
berko wé, od J, Rosacia Hoowského IV. 1689. b.

Kázaní nad mrtwým tlem p. Johanny Daubraw-
nické, od Wrbenského IV. 1700.

^
Kázaní nad mrtwým tlem Jana mladš. Cinow-

ského z Zátce, od J. Hraba Dobršínského IV.

1717. b.

Kázaní nad p. Albrechtem Smiickým, od Tobiáše

Uštwsnia Mezerického IV. 1695, též od J. St€.

fanidesa Chrudimského IV. 1706.

Kázaní nad p. Sigmundem Onešem z Bfisowic,
od Mart. Sworniciusa IV. 1677.

Kázaní nad p. Wiktorinem Krineckým, od W.
Slowacia Turnowského IV. 1676. b.

Kázaní nad smrtí nenadálau p. M. Samuele Marti-

niusa zUražowa, od Paw. Krupia Pacowského.

V. 1071.

Kázaní nedlní a swálení III. 854. — z XVI. stol.

IV. 1609. IV. 1663. 1664 1665. 1666. V. 857.

Kázaní nešporní na epištoly, od Beneše Opata IV.

1567.

Kázaní o Antikristu IV. 1596.

Kázaní o sw. Bernhardu , od Ant. z Wokauna V,

969. b.

Kázaní o bídnosli wezdejšího žiwota, od Ji. Neto-

lického IV. 1587. též od Wácsl. Slowacia IV. 1632. a.

Kázaní o bohatci pekelníku a Lazarowi, od J. Bo-

leslawského IV. 1592.

Kázaní o božské prozetedlnosti, od W. F. Pro-

cházky VI. 1954.

Kázaní o cen kesf. .sprawedlnosti , od Fr. Cra-

batha VI. 2013.

Kázaní o církwi sw. katolické, od Zachar. Brunc-

wíka IV. 1620. b.

Kázaní (dw) o isté a sprostné lásce, jak k bohu

tak i k bližnímu, od Ferd. K. Reissmana V. 935. b.

Kázaní o lowku , který sstupowal do Jerusalema

III. 842.

Kázaní o dni posledním (ctwero), od sw. Augu-

stina IV. 1770.

Kázaní o dobrém, skrze asnau smrt wykroeni, od

Mat. Krocina IV. 1049. .

Kázaní o drahém božím tle, od Hawla Zalanskeho

IV. 1634. b.

Kázaní (troje) o drahot a hladu, pel. od Paw. Slo-

wacia IV. 1600.

Kázaní o dstojnosti weee p., pel. od J. Ho-

ického IV. 1757.

Kázaní o dwe w lidu, dwe w boha, od r.
Hawránka VI. 1970. a.

Kázaní o dwojích híšnících, od Turka. Píd. 161.

Kázaní o hladu, od J. Rosacia Hoowského IV. 1643.

Kázaní o híších proti duchu sw., pel. od Antonína

Marka VI. 1955.

Kázaní o hromobití a bauech, od Mat. Hradeckého

IV. 1580. a.

Kázaní o hrozné komet IV. 1593.

Kázaní o hrozném zemtesení, od Zachar. Brunc-

wíka IV. 1620. q. s.

Kázaní o sw. Janu Ktiteli a o sw. Pawlowi, od

K. Žalanského IV. 1634. e.

Kázaní o sw. Janu Nep.. od Fr. Ign. Gregona V.

882, též od J. Ig. Hubatky V. 966.

Kázaní o jediném prostedníku . od Zach. Brunc-

wíka IV. 1620. i.

Kázaní o jediném bohu w podstat a trojím w oso-

bách, od Zach. Bruncwíka IV. 1620. e.

Kázaní o Jidášowých dlech, od J. Augusty IV.

1569. a.

Kázaní o sw. Josefu V. 901.

Kázaní o kalichu útrpnosti, od Zach. Bruncwíka

IV. 1620. T.

Kázaní o lásce, od Jana Six. z Lerchenfelsu IV. 1621.

Kázaní o manželstwí, od J. Ditricha IV. 1550. b.

Kázaní (dw) o sw. Martinu, od Reissmana V. 935. c.

Kázaní o metle sucha, od Jeronýma Stibrského IV.

1658.

Kázaní o Michalu archang., od Bruncwíka IV. 1620. h.

Kázaní o morowé rán, od Bruncwíka IV. 1620. a.
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Kázaní o niorowé rán, od Cyp. Pesiuy IV. 1638. c.

Kázáni o moru, od Jana Achilesa IV. 1607. a.

Kázaní {o niiiedlnících eských, od H. Zalanského
IV. 1634. a. c.

Kázaní o mytí noh, od AVíta Ditricha IV. 1572.
Kázaní o na nebe wstaiipení p., od Bruncwíka IV.

1620. rr.

Kázaní o naprawení iiwota kresf., od Sim. Walccia
IV. 1640.

Kázaní^o narození božieni. od Jíry paiislcník:i III. 848.
Kázaní o narození pán, od W. Krist. Aunhošt-

ského IV, 1627. a.

Kázaní o narození syna božího, od Jandy Mal. Oech-
tického IV. 1641.

Kázaní o nejswtéjií weíeii p. n. J. Kr. IV. 1033.
1651.

Kázaní o nesmírném milosrdenství božském, od Er.
Roterodamského IV. 1582.

Kázaní o newáinosti a potup slavvu knžského,
pel. od J. Rulíku VI. 2004. b.

Kázaní o s\v. Norbertu V. 868.
Kázaní o nowéni zákone, z Lulera pel. III. 855.
Kázaní o ohni Žateckéni, od vp. rešiny IV.

1638. d.
-1 j

Kázaní o ochran Mariánské w cas wojny VI. 1984.
Kázaní (patero) o opijstwi. od J. Heritesa IV. 1610.
Káraní o ospravedlnní lowka pied bohem, od

Bruncwíka IV. 1620. ni.

Kázaní o pádu dobytka, od Cypr. Pšiny IV. 1638. e.

Kázaní o poctiwosii a cli, od Jakaubka III. 849.
Kázaní o pohbu p. Zikmunda Smiic ké ho, od

Jir. lesáka IV. 1G80. c.

Kázaní (dewatero) o pokání, od Tom. Baworow-
ského IV. 1576. a.

Kázaní (dwanáclé) o pokání, z nm. piel. od J.

Strannského IV. 1588. a.

Kázaní (dewatenáclé) o pokání, od Blaž. Borow-
ského IV. 1617. a.

Kázaní o pokání, od Fr. Jediný VI. 1940. b.

Kázaní o pokoji a wšelijakých spsobech jeho, od
Jana Wegha VI. 2018.

Kázaní (dwoje) o posílání k nám angeliiw s\v., od
Cyp. Pšiny IV. 1638. g.

Kázaní o posílání dtí do školy, od Fr. AI. Zu-
chyho VI. 2017.

Kázaní o postu, od Zach. Bruncwíka IV. ^1620. o.

Kázaní o postu, od J. Flaxia, mlad. z ekowa
IV. 1650. b.

Kázaní o powtrí, od Aug. Jlitisa IV. 1653.

Kázaní o powinnostech poddaných k wrchnosteni,
od J. Zaubka VI. 2026. a.

Kázaní o powodní škodiiwé, od Jak. Melisaea Krt-
ského IV. 1604. b.

Kázaní o požíwání tla a krwe p. IV. 1614.
Kázaní o prawém a jediném oistci, od Zach. Brunc-

wíka IV. 1620. 1.

Kázaní o pediwném narození p. J. Kr., od Wácsl.
Knobelia Cásiawského IV. 16.57.

Kázaní (patnácté) o preswat mši IV. 1574. b.

Kázáni o radostném z mrtwých wzkíšení, od Zach.
Bruncwíka IV. 1620. k.

Kázaní o sedmero swátosti církwe, od W. Wácla-
wíka VI. 1942. b.

Kázaní '> sedmeru smrtcdlných hích, od W. Wá-
claw.ka VI. 1942. c.

Kázaní o setrwání wolených božích u wíe'. od
Mart. Trihalia IV. 1611. b.

Kázaní o slawnNi promnni p. J. Kr., od Sixta
Palmy Modlianského IV. 1635.

Kázaní o slawném swálku tla božího, od W. Bro-
sia IV. 1599. b, tož pel. od Šerera IV. 1601.

Kázaní o slawnosti sw. Bartolomje, od J. Wojt.
Sedláka VI. 2030.

Kázaní (patero) o slowu božím, od J. Camilla >Vod-
iinského IV. 1644.

Kázaní o smrti p. Trubky z Rowin, od Jiího Te-
sáku IV. 1680. b.

Kázuní o smrti utrpné p. u. J. Kr., od Zach. Brunc-
wíka IV. 1620. n.

Kázuní (dwojí) o stálosti w nábožcustwí, odJ. Ba-
olta VI. 2005.

Kázuní o stawu sw. manželském, od Jih Zabillan-

ského Horského IV. 1619. b.

Kázaní (dwoje) o stawu sw. manželském, odPaw-
líka VI. 2021. d.

Káziiní o šfastném ti staw jetí k snmu do Bu-
d] o wic, od Ji. Tesáka IV. 1613. q.

Kázuní o tajemslwí smrti, wzkíšení a na nebe
wzelí Kr., od Ani. Komenského V. 855. a.

Kázaní o lujmslwí swuloswuté weee p., od Zik.

Tribuleciusu Plzeského IV. 1624.

Kázaní o tle a krwi p., od J. W. Cikady IV. 1622. b.

Kázaní o tžkosti dlauhé, od W. Krist. Aunhošt-
ského IV. 1627. b.

Kázaní o tom, jakby ml clowk žiw býti, od Jak.

Petrozeliny IV. 1631. b.

Kázaní o tom, kterakby lowk dobe umití ml
od Mat. Cyru IV. 1688.

Kázaní o tesení zem w 1. nedli na Horách Kut-
nách IV. 1595.

Kázaní o tesení zem, od J. Prokopiusa IV. 1659. a.

Kázaní o tesení zem, od Sixta Candida IV. 1597.

Kázaní o tesení zem, od Bruncwíka IV. 1620. d.

Kázaní o sw. trpliwosti, od J. Zahumenského IV.

1603. a.

Kázaní o umuení pán IV. 1575, 1668.

Kázaní o umuení pán, od Blaž. Borowského IV.

1617. b.

Kázaní o umuení pán ze sw. Bernarda, pel. od
Ad. z Wel. IV. 1772. a.

Kázaní o ustanowení na biskupstwí sw. Matje, od
J. Augusty IV. 1569. a.

Kázaní o ustawiné ochran sw. angel nad dítkami,

od Kašp. MotSického V. 898. a.

Kázaní o utrpení Kr. p., od J. Lociky IV. 1652. a.

Kázaní o užitku smrti z sw. Ambrože, pel. od Tro-
jana Nigella z Oskoina IV. 1776.

Kázaní (dwoje) o užitku kesf. nábož., pel. od
Tonisy VI. 2003. a.

Kázaní o wážnosti a uctiwosti stawu knžského, od
Ant. Bernoláka VI. 2006.

Kázaní o wdowách, od Cyp. Pšiny IV. 1638. b.

Kázaní o welikých modláských bludích, od Haw.
Zalanského IV. 1634. f.

Kázaní o winohradech, od Ji. Tesáka IV. 1613. k.

Kázaní (troje) o wojn, od Wíta Jakše IV. 1630. b.

Kázaní o wtlení, od Zach. Bruncwíka IV. 1620. c.

Kázaní o zatmní slunce, od Ji. Tesáka IV. 1613. p.

Kázaní o p. Zik. Smiickém, od W. Fabriciusa

IV. 1681,

Kázaní o zkáze msta Jerusalema, od J. Campania
IV. 1647.

Kázaní o zloeenstwí lži . . . od J. Stelcara Žele-

lawského IV. 1598. a.

Kázaní o žalostech, bídách a sauženích lowka
IV. 1583. b.

Kázaní o žalosti a bíd lowka. Píd. 52. a.

Kázaní o žiwotu, práci apošt. , od J. Achilesa IV.

1607. b.

Kázaní (sedm) o žiwotu wném, od Polia Lukáše

IV. 1606, — z nm. pel. od Mik. idla z Nayen-
perku IV. 1618.
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Káraní, pel, od J. Barncra V. 864. a, c.

Kázaní na boží télo, od Benedikta Optala IV. 1283, 1'.

Kázaní, od J. Blahy VI. 1950.

Kázaní, od M. Blahy VI. 2045. a.

Kázaní, od B. L. Bob oka VI. 2044.

Kázaní, od Dan. Botzka VI, 1988.

Kázaní, od Qeka z Wartenberka VI. 1961. a.

Kázaní, od ermáka VI. 1951. a. b. c.

Kázaní, od Em. Wil. Doležala VI. 1978.

Kázaní, od J. Dwoáka VI. 1967.

Kázaní, od Gura Fandi i ho VI. 1924.

Kázaní, od Ign. Feigerle-ho VI. 1958.

Kázaní, od Fr. Frye VI. 1937. b.

Kázaní, od Pet. Paw. Hallého V. 856.

Kázaní, od Fr. Hawránka VI. 1970, b.

Kázaní, pel. od Heinmanna VI. 1918. b. c. d.

Kázaní, od Mat. Hradeckého IV. 1580. b.

Kázaní, od Hrobskýho. Píd. 33.

Kázaní, od M. Jana Husa III. 841,

Kázaní, od Chalaupky VI. 1977.

Kázaní, od Institorisa VI. 1982.

Kázaní, od Wíta Jakše IV. 1630. a.

Kázaní, od Jakaiibka III. 850.

Kázaní, od Tom. Jaworského. Píd. 45.

Kázaní, od Kaiserlicha VI. 1934.

Kázaní, od Fr. Ser. Kautského VI. 1953.

Kázaní, od Karla J. Khuna VI. 1920. a. b.

KázaDÍ, od Ad. Klementa IV. 1655. a. b.

Kázaní, od Jana Kollára VI. 1956.

Kázaní, od J, Am, Komenského V. 855. b.

Kázaní, od K. M. Koneného IV. 1564.

Kázaní, od Mat. Kosce VI. 1959.

Kázaní, od Prok. M. Kuery VI. 1962.

Kázaní, od Karla Ku z many ho VI. 2054. a.

Kázaní, od Kyrmezera IV. 1594.

Kázaní, od J. Lociky IV. 1652. c.

Kázaní, od Macana VI. 1949.

Kázaní, od Mat. Markovvice VI. 1995.

Kázaní, od D. Martiny-ho VI. 1971.

Kázaní, (dwoje) od Matje IV. 1579.

Kázaní, od Matje, dek. IVymburského Príd. "1.

Kázaní, od Benj. Mis ku líh o VI. 2016.

Kázaní, od Jana Moce V. 872.

Kázaní, od Nejedlého VI. 1930. a. b.

Kázaní, od Mích. Pellišotyho V. 878. b.

Kázaní, od Ji. Pel I a V. 858,

Kázaní z Jana Zlaloust., pel. Paw. Pistorius IV.

1779. b.

Kázaní, od Wojt. Procházky VI. 2041.

Kázaní, od Ant. Puchmayera VI. 1945. a. b.

Kázaní, od J. Bautenkrance VI. 1944. b.

Kázaní, od Tom. Bešcla IV. 1585.

Kázaní, od Mich. Rešetky VI. 1957,

Kázaní, od Vr. R o kos a Ví. 1964. a.

Kázaní, od W. Rokosa VI. 1996. a. b. c. d.

Kázaní, od Rokycany III. 846.

Kázaní, od Rychlowského VI. 1935.

Kázaní, od M. Fr. Schonbeka VI. 1916,

Kázaní, od 3Iat. Sichry VI. 1933. a. b.

Kázaní, od Ad. Simonidesa V. 927,

Kázaní, od W. Sprenga VI. 1921.

Kázaní, od J. Str anenské ho IV. 1588. \>.

Kázaní, od J. Ji. Stránského VI. 1952.

Kázaní, od J. Suchého IV. 1605.

Kázaní, pel, od^Šediwého VI. 1929.

Kázaní, od Fr, Šediwého VI, 1946.

Kázaní, od Seb. Šediwého VI. 1963.

Kázaní, od Old. Šindeláe VI, 2063.

Kázaní, od J. Trnky VI. 1974.

Kázaní, od j. Trutnowského VI. 1919. a. c.

Kázaní, od W. Wáclawíka VI. 1942. a.

Kázaní, od Fr. Wambcry VI. 1965.

Kázaní, od Mik. Wedelia V. 853,

Kázaní, od Fab. Weselého V. 871. b.

Kázaní, od W. Wideniana IV. 1626.

Kázaní, od J. Wiganda V. 888,

Kázaní, od F. L. Wiršinka VI, 1947, a, b.

Kázaní, od Stanisl. Wydry VI. 1926. 2001. a. b. c.

Kázaní, od Vine. Zahradníka VI. 1960
Kázaní, od J. Zahumenského IV. 1662,

Kázaní, od J. Zimmermanna VI. 1968.

Kázaní pohební, od Jana Ilodikia V. 1064. a. —
od Ondeje Kracowského IV. 1722. — od Jana
Martiniusa z Dražowa V. 1061. f. — od Soporia
V. 1065. — Jana a Cyriaka Španenberka IV.

1670. — Jak. Stefanidesa Pibislawského V,

1066. a. — Marliva Triballia IV. 1611. a, — Ad.
Wolfiusa Beneiowského V. 1067. a.

Kázaní po pohbu p. Ad. Slawaty, od W. Stefa*

nidesa Teplického IV. 1686. b.

Kázaní pohební ke cti p. ,M. iMagd. Hel v er se-
no wé, roz. hrab. z Dobrše V. 1086.

Kázaní pohební ku poctiwosti p. Katein Z a hra-
decké z Choltic, od J. Sapora V. 1075.

Kázaní pohební ku potšení Ond. Siwého a p.
Kateiny, uinné od Theod, Sopilia V, 1069,

Kázaní pohební na p. J, Pestvármegye z Ne-
ní iigye V. 1094,

Kázaní pohební na Kateinu Foratyn, wdowu
po J. 3Iilesiusowi, od Kašp. Motšiciíého V,^1084,

Kázaní pohební na Kat, Potockau, od A. Šuleka
VI. 2082,

Kázaní pohební na památku rodu p, z Wršowic,
od J. Zahumenského IV. 1679. a.

Kázaní poliební nad p, Johannau z Waldšteina,
od J. Štclcara Želetawského IV. 1674.

Kázaní pohební nad tlem p. Jind. starš. Kí-
neckého z Ronowa, od W. Slowacia Turnow-
ského IV. 1676. a.

Kázaní pohební nad p. W. Jiskraa z Sobince, od
Ji. Tesáka IV. 1680. a.

Kázaní pohební nad p. Albrechtem S nuick ýni,

od Jiíka Dikasta z Mikov.a IV. 168.5. c. — od
Wíta Pragela IV, 1694. — od AVíta Jakeše IV.

1696. — od J. Carchesia IV. 1697. — od W.
Cariona IV. 1699. — od Jak. Akantido-Milisa
IV. 1701. — od W. Falckrab, Kiatowského IV,

1702. — od Bohuši. Kiatowského IV. 1703. —
od Wikt. Ad. Martinského IV. 1704. — od Ad.
Spaciera Kauimského IV. 1705. — od Šimona
Stefanidesa Husinského IV. 1707, — od Jana
Cyrilla IV. 1725.

Kázaní jiohební nad syny C, Pšiny Zatcckého
IV, 1686. a.

Kázaní pohební nad synem p. Ctibora Witanow-
ského z Wlkowic, od M. Etesia IV. 1708.^

Kázaní pohební nad p. Woršilau, inanž. p. Šini,

Šwdy z Scmanina, od St. Oloniuanského IV.'1709.

Kázaní pohební nad p. Dorotau Primskau, od
Sworniciusa Rychnowského IV. 1711.

Kázaní pohební nad p. An. Magd. Wencelíko-
wau z Malowic, od Luk. Ilan/cliusa IV. 1714,

Kázaní pohební nad p. Ccnwicem z Libina, od
Jak. Hraba Dobršínského IV. 1717, a.

Kázaní pohební nad p. Apoleonau Hornateckau
IV. 1719,

Kázaní pohební nad uroz. p. Polexinau z Štern-
berka, od K. Megendra IV. 1726.

Kázaní pohební nad p. Lud, Kubicko wau, od
Sam. Martiniusa z Dražowa V. 1061. b.

Kázaní pohební nad nirtwým tlem p. Mart. Boka
1 Lipnického, od J. Hodikia V. 1064. c.
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Kázaní nohcbni nad sjlíátkcni p. Ontl. Siwého,
od .1. Ilodikia V. 1064. d.

Kiuani pohební nad dcerkau Jtistinau atd., od J.

Hodikia V. 1064. e.

Kázaní pohební nad synákem Danielem p. Ond.
Siwého, od Jak. Štefanidesa Fríbislawského

V. 1066. b.

Kázaní pohební nad p. Kater. Pedmirskau manž

p, Ond. Siwého od Jak. .Štefanidesa Pibislaw-

ského V. 1066. c.

Kázáni pohební nad panenkau Aninkau dcerkau p.

M. Boka Lipnického, od Jak. Štefanidesa Pi-
bislawského V. 1066. d.

Kázaní pohební pi pohbuji. Tranowského V. 106S.

Kázaní pohební nad p. Barb. Markowau z Pau-
chowa. od J. Kalinky V. 1076.

Kázaní pohební o nadéjí .<pra\vedliwých ku pa-

mátce p. J- Bogadi de Boranya et llanolík etc,

od J. Zaubka VI. 2085.

Kázaní pohební o wzkíšení mládence w Naim pi
pohbu p. J. Chotochowského z Nebowid,

od Cyp. Pšiny IV. 1718.

Kázaní pohební o žiwotu kresf. a blahosl. skonání

IV. 1673.

Kázaní pohební pi pohbu p.Nosticowé z Bel-

>vir, od Ji. Dikasta z Mikowa IV. 1685. b.

Kázaní pohební pí pohbu jt. Barb. Floktowy,
od Ji. Dikasta z Mikowa IV. 1685. d.

Kázaní pohební pi pohbu .\d. Jenikowského
mlad., od W. Stefana Teplického IV. 16^6. f.

Kázaní pohební pi pohbu kn. J. Efrona Hrani-
ckého, od Jabína Mczického V. 1079.

Kázaní pohební pi prwodu mrlwého téla rytíe

Bohuslawa slarš. Rúta z Dírného, od Sam. .Mar-

tiniusa z Dražowa V. 1061. a.

Kázaní pohební pi pruwodu etc. M. .Mikuláše

Troila Hagiochorana, od Sani. Martiniusa zDra-
iowa V. 1061. d.

Kázaní pohební pi scpultuie díátka Bohušika
z Z as t ízl, od Ji. Adolfa IV. 1710.

Kázaní pohební pi smrti p. Kale. Srncowé z

Warwažowa, od Mat. Pasconidesa IV. 1690.

Kázaní postní o swátosti sw. pokání, od Fr. Kaut-

ského VI. 20b^. b.

Kázaní postní o wlažnosti u wíe, od F. \. Jediný

VI. 1940. a. 2038.

Kázaní postní, od í'eka z Wartenberku VI. 1951 b.

Kázaní postní, od Raph. Habrla VI. 1975.

Kázaní postní, od Komenského VI. 1282,

Kázaní postní, od J. Raufcnkr;iucc VI. 1944. a.

Kázaní postní, pel. od J. Rulíka M. 1927. c.

Kázaní postní, od Fr. AI. Wacka VI. 1936. a b.

Kázaní pes ( clý rok V. 862.

Kázaní pi pohliu hrab. K. z Mansldu i nm.
pel. IV. 1675.

Kázaní pi pohbu rytíe Jind. Kunrata Wencciíka
z AVrchowišt od Mcich. J.užského IV. 1678.

Kázaní pi pohbu Anny Hošeti ck od J. Jako-

bidcsa Benešowského IV. 1682.

Kázaní pi pohbu Jak. Izcneckého Horníka od
W. .Štefanidesa Teplcrkého IV. 1686. e.

Kázaní pi pohbu dcer Jak. Tichého .Mlnického,
od Bart. .Martinidesa Pražského IV. 1691.

Kázáni pi jiohbu p Alž1'ty Wa I dš teino wc,
od :i:al. Plzeského IV. 1698.

1

Kázaní pi pohbu dtálka Bohušika z Zasliz
od Ji, Adolfa IV. 1670.

Kázaní pi pohbu jednoho eského študenta, od
Sam. Martiniusa z Draiowa V. 1061. e.

Kázaní pH pohbu p. mag. Helia d esa dcerky od
Jak. Štefanidesa Pribislawského V. 1066, c

Kázaní pi pohbu Joh. ílabelickc roz. Woraické
z Pabnic V. 1073.

Kázaní pí pohbu ndádence Jarolíma p. Jiího
Poka syna, od Laur. Moliiorís V. 1080.

Kázaní pi pohbu pana Jos. Beránka, od J. Paw-
líka VI. 2086.

Kázaní pi in.stallací za dkana Woj. Nejedlého
pi mst Zebrácc, od W, Sedláka VI. 2046.

Kázaní pi památce OIeté knžstwi p. Fr. X. Obst-
zierera konané, od W. K. Lablera VI. 2050.

Kázaní pi poswcení chrámu w Uherské Skalici
VI. 2010.

Kázaní pi poswcení nowého chrámu církwe
hybské ewang., od Mat. Blahy VI. 2045. d.

Kázaní pi potwrzení pokoje mezi cis. Hakauským
a cis. Francauzským, od P. Tsíkora VI. 2027.

Kázaní pi píležitosti uwedení nowého pastýíe

do chrámu P. Teynského Wilh. Gewinnera,
od Fr. Kautskeho VI. 2053. a.

Kázaní pi prowázení tél lidských k hrobu 1. 1576,

od J. Chrudimského IV. 1672.

Kázaní pi prwotinách nowého služebníka církew.,

od W. Jakše IV. 1630, g.

Kázaní pi prwotinách F. J. Sachra, od J. Paw-
líka VI. 2021. a.

Kázaní (dwoje) pi .slawnosli nowé mše od Tom.
Baworowského IV. 1576. c.

Kázaní pi vizitací arcibisk. w Celikow, cd

J. Fr. Jakše VI. 2031.

Kázaní pi wyzdwižení a poswcení sw. kíže w
obci Hradecké VI. 2032.

Kázaní proti kostnicím a reliquiím papežským, od
Math. Kultraríusa IV. 1654.

Kázaní ranní od A. Puchmayera VI. 1923.

Kázaní summowní paterých knih MojžiŠowých Píd.
52. b.

Kázaní swadební od Ji. Zabilanského Horského IV.

1619. a.

Kázaní swatodušní od Kašp. Mošetického V. 898. b.

Kázaní šcslistyleté památky Sedlecké od Ant.

Jarom. Dwoáka z Boru V. 1004. b.

Kázaní toleranní od Sam. Taidy VI. 2062.

Kázaní od wclikonoci až do adventu II. 129.

Kázaní (troje) w as nastáwajícího zlého, od Wíla

Jakše IV. 1630.

Kázaní w kterém se emysl a píiny nawštiwení

apoštol, ponawrhují, když bisk. Litomický
VVácslaw Leopold nawštiwení apošt. 1811 konal

VI. 2021. b.

Kázaní w pipomínání wece p. a uraýwání noh

IV. 1578.

Kázaní (prwni) w Kauímc uinné, od Ji. Te-
sáka IV. 1613. g.

Kázaní w Plzni držené od J. Hana V. 985.

Kázaní w Staré Tuc po X. nešlastné píhod ohne
od On.l Zlebcka VI. 2028.

Kázaní (prwni) w Zamberku uinné IV. 1616,

Kázaní wánoní, od Komenského VI. 1282.

Kázaní wclikononí III. 843.

Kázaní wojcnské, z nm. pel. od W. Brosia IIK

844, IV. 1599,

Kázaní wojenské, z nm. pel, od .Math, Hradeckého

IV. 1573.

Kázaní wojenské, od Augustiny VI. 1983.

Kázaní wšechnm pod obojí pijímajícím potšiledl-

né. od J. Zahumenského IV. 1603. b.

Kázaní z XVIL stol. V. 854.

Kázaní •/. sw. písma V. 861.

Kázaní, že obrazowé trpni býti nemají, od Zach.

Brunewíka IV. 1620. f.

Kazatel domácí proti sedmi híchm V. 842.
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Kazatel podiwný, od Fr. J. Bartoa V. 968. e.

Kazatel prorocký w skutku, od J. Krasla V. 957.

Kazatel Wakefiidský, od Goldsmitha VI. 853. a.

Káze církwí ewaiijsf., od Sam. Wanka VI. 2070.

Kazeií lauiwá, klerau se od církwc ewang. A. W.
Cinkotské odbíral, od Peleny-ho VI. 2056.

Každý duch chwal Hospodina, od J. Blaziusa V,

119. a.

Každý nco pro wlast, od Klicpery VI. C44. /?, IV, c.

Kdansko, wiz: Nowina.
Kde jest to psáno, aneb dkladná zpráwa, neb od-

powd z biblí na otázku nynjších w sw. wie
bhidníkw V. 719.

Kdo se prwé do koho dal, dmli rakaus. i franc. ?

z nm. pel. od Fr. Tomsy VI. 959.

Když d. c. h. p. Jonatan L au cek do stawu man-
želského wstupowal, od M. Semiana VI. 395.

Když ten pijde pehrozný den, w popel obrátí

swt weškcren .... IV. 54.

Ke hoící neshoelý V. 1235.

Ke rozmarinowý,^ od Marie Antonie VI. 833. c.

Ke ržowý, od Šmida VI. > 43. d.

Kendeš, wiz: Památka.
Kinský, wiz : K satku. Píse, Wnec.
Kladruby, wýsady a listiny téhož kláštera V. 431.,

wiz: Listiny.

Klamowé-Galašowé Karolín, od Tomsy VI. 383. b.

Klam-Martinic, wiz: Uwítání, Zpw.
Klár, wiz: Zpráwa.
Klára Wysokodubská, od Spiesa VI. 624. VI. 635. b.

Klárka, od Šmida VI. 1371. b.

Klatowský, wiz: Homilia.

Klatowy, wiz: Historie, Lamentací, Láska, Postau-

pení.

Klawigo, pel. od Prok. Sediwého VI. 608. p.

Klechdy, pel. od Malého VL 853.

Klenot duchowní IV. 1900.

Klenot o potšení a pomoci we wšelijakých zá-

rmutcích IV. 1819.

Klcona, od J. Charwáta VI. 821. a.

Klí Dawidw k otewení pokladu králowstwí bo-
žího, od J. Liberdy V. 127.

Klí do práw král. íesk. V. 599. IV. 979.

Klí k wyslowení nminy, od J. Jawornického VI.

137.

Klí kacíské bludy k rozeznání otwírající, k wy-
koenéní zamykající V. 814.

Klí nebe (malý) pro ženskau VI. 2346. b.

Klí nebe (nowý) VI. 2346. c.

Kli nebe otwírající VI. 2346. a.

Klí nebe (zlatý) VL 2326.

Klí zlatý nebeský, od Ji. Fera 1539. a., polowiní,
(modlitby) VI. 2341.

sw. Kliment, wiz : Legenda.
Kliment XIV., wiz: Bulla.

Klobauník a punochá, od Iloppa VI. 635. 7.

Klobauk, od Vogla VI. 635. n.

Kmen Golgothejský ze wšech zem kowin, od Ni-

warda Cervelly V. 990.

Kmotr Matj, dle Stegmayera VI. 635. k. k.

Knz oko církwe , oko boží, od Fr. Bened. Khuna
V. 1048.

Knz weliký w zásluhách, sw. bisk. Mikuláš, od
Krist. J. Foršta V. 1002. b.

Knžstwo králowské, od Mich. llr&zy V. 904.

Kniha anplná duchowních písní katolických , od
Tom. Fryaje VI. 224.

Kniha babského umní, pel. z nm. od Jana Aug.
de Wangg VI. 1G30.

Kniha bídy a pomoci pro selský lid , od F. Tomsy
VI. 1178.

Kniha bratra ehoe 111. 634.

Kniha cwiná jaz. slow. , od Fr. Trnky VI. 135. b.

Kniha erná m. Hradišt V. 319.

Kniha elementární sokraticUá k nmec, lení, od

J. Šmilta VI. 131. a. b.

Kniha tetí a twrtá Ezdrášowa III. 003.

Kniha hospodáská, od Stel. Hynka V. 564.

Kniha hospodáská, od J. Fr. Kanble VI. 1499.

Kniha hospodáská pro mládež, z nm. pel. V.

571.

Kniha chwal božských 111. 509.
Kniha jednoty bratrské III. 148,

Kniha Jobowa IV. 1488.

Kniiia .Josefa II. 138.

Kniha Josefowa, od W. M. Krameriusa VI. 1040. a.

Kniha .lesnsa syna Syrachowa, od Tom. Rešela IV.

1496. táž. v", G65. ^

Kniha k lení od J. . Formánka VL 30.

Kniha k tení pro uence obecných neb triviálních

škol VI. 1275.

Kniha k tení pro druhau tídu wenkowských škol

VI. 1277.

Kniha k tení pro opakowací školy VI. 1278.

Kniha k lení a pekládání pro chowance c. k.

Tereziánské akademie VI. 1280.

Kniha k tení pro nence eských obecných aneb
triviálních škol VI. 1740.

Kniha k tení k malému katechismu VI. 1842.

Kniha k tení a modlení pro wojáky VI. 2312.

Kniha k tení a modlení pro malé dítky, od Rau-
tenkrance VL 2317.

Kniha katolická, pel. od Fr. Tomsy VL 2283.

Kniha kesanská uení a niraw k poteb kate-

chetu, uitel a pomocníku w nedlních školách

pel. VL 2258.

Kniha kronik, od J. Kariona, pel. od Buriana So-
beka z Kornic IV. 282.

Kniha (runí) ku katechismu, pel. od J. Hýbla
VL 1838. 1943. c.

Kniha kuchaská V. 572.

Kniha kuchaská Wídenská, od Neubauera VI. 1564.

Kniha kuchaská Pražská VI. 1565.

Kniha kuchaská pro wtší i menší tabule od Sy-
billy Doryzyo VI. 1566.

Kniha "lékaská IIL 278. V. 586-

Kniha lékastwí w stawu manželském IV. 887.

Kniha lékastwí ženských IV. 886.

Kniha Libeckýrh bratí. Píd. 69.

Kniha meteorologická, pel. od W. Zololina IV.

805.

Kniha methodní pro uitele eských škol w c. k.

zemích VL 1248.

Kniha methodní i)ro uitele tri v. a hlaw. škol,

pel. od J. A. Dundra VL 1262.

Kniha modlící pro dobré kat. kesany, z nm. pel.

od W. Gotharda Holubáe VL 2403. — od Ku-
líka VL 2310.

Kniha modlitební, z nm. pel. od Hýbla VI. 2387.

Kniha modlitební, od Bencd. Pfeifera VI. 2413.

Kniha modlitební cis. Josefa II.
,

pel. od Max.
Štwána VL 2291.

Kniha modlitební, od Mat. Suleka 2355.

Kniha modlitební pro mládež, od N. Waka pel.
VL 2415.

Kniha modlitební, pel. od J. Zimmermanna VI. 2427.

Kniha mrawíi duchowních IV. 1194.

Kniha mrawii kesf. pro ništana i sedláka od Ja-

kuba Federscnna VI. 1177. 1281.

Kniha nauení a pikladfiw, z nm. pel. od J. Krist.

Teboského V. 79G.

Kniha o Adamu a Ew 11. 137.

55
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Kniha o habskm uincni, z nm. pel odRuthaVI.
1629.

Kniha o hnekowáni sprawedlnosti králowny, od
Mik. Konáe IV. G67.

Kniha o klekání ped swáloslí olláni IV. 1216.

Kniha o inaudrém kesf. Avychowáni dítek od Dan.
Lchockého VI. I2o0.

Kniha o ni.-t boiini, z s\v. Augustina, pel. od
Adama t Winoe IV. 1769.

Kniha o nakaženi dobytím \v as rány niorowé
VI. 1638.

Kniha o naprawení padlého, z s\v. Jana Zlatoústého,

pel. od Wikl. Wšehrda III. 864.

Kniha o nauení, jakby se lowk k smrti holowiti

ml, z Eras. Rolerod.. pel. od Jana z Lobkowic
IV. 1815.

Kniha o nawštwowání nemocných, od Jos. Ker-
nera VI. 2139.

Kniha o nestálém štstí, od P. Luina IV. 682.

Kniha o nešfaslné píhod , která se stala skrze

ohe w menším ni. Pražském, od W. Hájka z

Liboan IV. 418. b.

Kniha o pádech a nákažliwých nemocech howzího,
owího a suinského dobvtkii. z nm. pel. VI.

1641.

Kniha o powinnoslech kesf., od Mat. Koneného
IV. 710.

Kniha o powinnoslech wšcch uadfi, pel. od Mik.

Dworského IV. 72S.

Kniha o prawém kesfanstwí spasiledlnélio pokání,

pel. od Micii. Lonijolia IV. 144.i.

Kniha o prawém náboženslwí, od Beneše Bawo-
rynského IV. 1244.

Kniha o píiwodu knžslwí, od J. Stelcara IV.

1340. a.

Kniha o rozdílu a powinnosti Star. i Nowého zá-
kona, od l'aw. Luina Hclikoniada IV. 1279.

Kniha o stawii wnjenském, od J. Hoška VI. 1186.a.
Kniha o stwocní swla, od J. Stelcara IV. 835. —

IV. sn.
Kniha o Šlpnwání rozkošných cahrad IV. 861.

Kniha o šlpowání, od Jošta z Rožumberka IV,

869.

Kniha o uslanuwení a zízení pobožného žiwota V.

1374.

Kniha o wcech a spQsobcch národu tureckého,
pel. od Sixta a Amb, z Ottersdorfu IV. 293.

Kniha o weei pán, od Tob. Smicheusa IV. 1373.

Kniha o welikých skutcích p. boha IV. 833. — od
J. Stelcara IV. 1841.

Kniha o wodách hojiielných, od Tom. Jordána z

Klauzenburkn IV. 855.

Kniha o wyuowání kcšf., od Ballh. Hostaunského
IV. 1315. b.

Kniha obrazní pírodozaámská pro dli nm. a esky
VI. 1313.

Kniha památní kláštera sw. Wácslawa V. 445.
Kniha památní msta Olomauco III. 305.
Kniha památní m.sla Pcrowa V. 313.
Kniha památní msta Prostjowa, od J. Blkow-

ského z Ronšowa IV. 473.
Kniha památní špitálu s w. Pawla w Praze V.

402. b.

Kniha pastýská domácí, od J. A. Dundra VI. 2276.
Kniha poet hlawních inleresní, od Karla Tmy V.

506.
' ^

Kniha popsaná wnit i zcwnil, 1. j. sw. Kíž elc
elc. od Bcn. J. Prellíka V. 996. b.

Kniha praktická runí pro uitele škol mstských i

wenkowskýfh. z nm. pel. od Alše Paízka Ví.
12.53. a.

Kniha práw Františka II. nad peinním hrdelním

a tžkými ádu mstského pestupky, pel. od
Jos. Zlobickho VI. 1678.

Kniha práwní III. 335.

Kniha pro dítky, z nm. pel. od Ant. Sclisko V. 504.

Kniha pro chudé emeslníky, eleJ a lid wenkow-
ský, z franc. pel., od K. Thama VI. 2241.

Kniha proti bratím III. 691. — od Paw. Kyrme-
zerského IV. 1298. c.

Kniha ádu bratrstwí a eholy kiiru lileratského

mšfan&w m. Žebráka V. 420. V. 1136.

Kniha rozliného lékastwí IV. 880.

Kniha srownáwající starý i nowý zákon IV. 1160.

Kniha starého p. z Rosen herka II. 84.

Kniha školy Sal ern i t anské IV. 888.

Kniha tato obsahuje: jakau píinau se Rudolfowi
II. zprotiwili IV. 445.

Kniha Towaowská. od Clib. z Cimburka III. 291.

Kniha uení nirawii k potebí katechet, uitelfi

a pomocníku w nedlních školách VI. 1338.

Kniha welní pro lid wenkowský, od Jos. Ant. Ja-

niše VI. 1513.

Kniha w ýkladuw na traktát dewátý Rasisa o, nemo-
cech wšeho tla lowího, od M. Jana erného
IV. 885.

Kniha w ýkladw spasitelných na lení nedlní, od

Petra Chelického IIL 837.

Kniha zákon wseobecných mstských, pel. od
^\ eselého a Nejedlého VI. 1680.

Kniha zápisuw kostela sw. Kíže w Starém m. P.

V. 435.

Kniha zlatá ctnosti, od Šastného Kadlinskcho V.

1418. a.

Kniha zlatá, od Kramcriusa VI. 738. a.

Kniha zlatá Tom. Kempenského o následowání p
Kr., pel. od A. Stránského VI. 2382.

Kniha zpéwu kesf., od Štp. LeŠky VI. 222.

Knih.i zpowdní, pel. od Boh. Tablice VI. 2228. a.

Kniha eeneral-hlawní wšeobecn potebného zrna

obilí placení, od Thumy V. 621.

Kniha žalm a zpwu sw. krále a proroka Dawida
VI. 219. — od Walenty VI. 1724.

Kniha žiwota, od Dan. Krmana V. 1087.

Knihy sw. Cypriana III. 865.

Knihy erné práwa loweckého na hrad Buch-
lowc V. 315.

Kniliv Ezdrášowy s ástí biblickau III. 508. prwni.

druhá a tetí III. 605.

Knihy k tení pro sedlské školy díl II. VI. 1276.

Knihy koských lékastwí IV. 912.

Knihy lékaské IV. 882. 891.

Knihy msta Lito m y š I e III. 307.

Knihy msta Prostjowa III. 306.

Knihy modlící III. 928,

Knihy (V) Mojžíšowv IV. 1186.

Knihy Nikodéma III.' 602.

Knihy (IV) o ctném we swt obcowání, pel. od

Bart. Hawlíka z Warwažowa IV. 713.

Knihy o tyech posledních wcech III. 891.

Knihy (II) o lékastwí štstí a neštstí, z Fr. Pe-

Irarchy, pel. od eh. Hrubého z Jelení III. 204. a.

Knihy marností swtských IV. 1840.

Knihy (X\II) o mst božím, z sw. August, pel.

od Fr. elakowského VI. 1735.

Knihy (IV) o ná.sledowání , z Tom. Kempenského

picl. od Fr. Dauchy VI. 2449.

Knihy o potech IV. 740.

Knihy (V) o poslušenstwí, pel. od Reh. Hrubého

z Jelení III. 204. c.

Knihy (IV) o prawém kesfanslwí, pel. od Mích.

Longoliu.sa IV. 1262.
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Knihy o rodu Adama a Ewy \v lomto swl III,

919.

Knihy o rodu a bhu žiwola Josefowa III. 920.

Knihy (II) o skutcích p. n. J. Kr., od Ilaw. Žalan-
ského IV. 1793. n.

Knihy o statenosti, pel. od eh. Hrubého z Jelení

III. 204. 1).

Knihy o uniení distillowání neb pálen! wod, pel.
od J. Jewicliého erného IV. 849.

Knih pet o wíe a náboženstwí, od Fr. Pernšlei-

nera VI. 1762.

Knihy o žiwotu duchowniein, od Bonawentnry III.

876.

Knihy oltání od Táborského IV. 1963.

Knihy pamtní niark, niorawského IV. 412.

Knihy Paralipomenon III. 590.

Knihy (IV) rozmlauwání spoleného z písem sw.,

pel. od Mik Penthamera IV. 1157.

Knihy .«hižby slowa božího (díl I.) IV. 1581.

Knihy Šalomaunowy III. 579.^

Knihy uení kest., od Tom. Štítného II. 158. b.

Knihy Wenušowé, od Seb. Oksa z Kolowsi. Píd.
88.

Knihy weejného jednání bratí eských IV. 549.

Knihy wyuující a modlící pro mládež, pel. od Fr.

Tomsy VI. 2288.

Knihy zadusí kláštera Doxanského IV. 598. a.b.

Knihy žalmowé III. 600.

Knihy a sepsání Pawia Korky z Korkyné Píd. 57.

Knížata mezi pastýi, od Gesnera VI. 645. d.

Kníže dábel, dle Raupacha VI. 673. h.

Kníže ábel, od Tyla VI. 841. c.

Kníže Honzík, z nm. pel. V. 251.

Kníže pokoje uením swým ... s. Tomáš Aquin-
ský, od Fr. Jana Swobody V. 909. b.

Knížecí oswícenosti Alžbt owdow. knžn z Fiir-

stenberka etc, od Tomsy VI. 383. b.

Knížeka k wzdlawatedlnéniu ítání, od Ji. Pala-

ckého VI. 2240.

Knížeka o lásce, pel. od Wojt. Kareše Ví. 2247.

Knížeka o wyuowání školním, od M. StaigIa VI.

1255.

Knížeka písniní, od Eliáše Mlynarowých V. 106.

Knížeka pro ele kesf., od J. Hrdliky VI. 201. c.

1189.

Knížeka pro školní mládež k ítání, od Ji. Pal-
kowie VI. 1301.

Knížeka zpowdní na celý týden, od Jana Blasia

V. 1470. b.

Knížka aneb poklad karmelitw duchowních, od
Sig. Gdowského VI. 1122.

Knížka biblická losní, pel. od Ad. Sušického IV.

1158.

Knížka bratrstwa, obsahující w sob reeule bratr-

stwa na Hradanech w Loret V. 1144.
Knížka estní k milostiwému obrazu Marie de Zeli

VI. 2353.

Knížka de benedictíonihus , od J. Peita Hostaun-
ského IV. 1753. a.

Knížka de consecrationibus , od J. Peita Hostaun-
skéholV. 1753. b.

Knížka elementární k nm. tení, od J. Schmitta
VI. 14.

Knížka ewangelická ... že wíra tak eených Lute-
ranfiw jest prawá kat., pel od Krist. Megandra
V. 695.

Knížka hospodáská, od J. Táborského VI. 1490.

Knížka, jak se auroky spoísti mohau, od W. Petr-

žilky V. 505.

Knížka, jak se winice . . . sprawowati mají, od W.
Petržilky V. 565.

Knížka k tení, k múdlení a zpíwání pro katolické

kesany VI. 2306.

Knížka k tení a modlení pro katolickau mládež,
pel. od J. Fr. Kulhánka VI. 2411.

Knížka k útše nemocných a umírajících, od A. Miil-

lera VI. 2114.

Knižka katolická, od Mik. Tomiišiho V. 744.

Knížka ke mši sw. (runí) VI. 2352. 2397.

Knížka krásných mrawu, dle Glace Ví. I32t. b.

Knížka kestanských pohádek, od J. echa IV. 1223.

Knížka kuchaská, od AV. Pacowského VI. 1567.

Knížka kuchy.ská IV. 872. 874.

Knížka, kterakby Cech nmecky a Nmec 'esky
ísti, psáti a mluwili uiti se ml, od Ond. Kla-
lowského IV. 22.

Knížka litanií jed. bratr. V. 151.

Knížka potšitelná thotným etc. manželkám, pel,
od Ji. Kybáka IV. 90Ó.

Knížka lozunk církwí bratrských Y. 1515.

Knížka lozunk pro dílky V. 501. a. c. d.

Knižka missionární aneb uwedení ku kesf. žiwolu-

od J. K. Petráka VI. 1114. — VI. 2265.

Knížka modlící pro ewang, kesla., od J. Krejího
VI. 2325.

Knížka modlící pro emeslnické towaryše, od Ant.
Stránského VI. 2339. b.

Knížka modlící, od Weselého VI. 2372.

Knížka modlitební, z Abrah. Buchholcera. pel. od
K. J. R. Ž. IV. 1987.

Knížka modlitební, od M, Samuele z Dražowa V.

1532. d.

Knížka modlitební, od J. M. Pohoelého VI. 1347. d.

Knížka modlitební, obsahující eskau mši a modlitby

ranní VI. 2295.

Knížka modlitební, z nm. plel. od F. Nedle VI.

2322.

Knížka modlitební pro kat. kesf. VI. 2347.

Knížka modlitební uení a písn \v sob obsahující,

od J. Korba VI. 2282.

Knížka modlitební pro ewang. késfany, od Jos.

Krejího VI. 2389.

Knížka modlitební a pouující kest, od J. M. Po-
hoelého VI. 2443.

Knížka modlitební. Píd. 77. s.

Knížka mrawná s 60 historiemi pro dítky, od Fr.

Tomsy VI. 1287. b.

Knížka mraw pro dti, pel. od Fr. Nedle VI.^1307.

Knížka o andlích IV. 1260. V. 749.

Knížka o blahosl. p. Marii, od Kašp. Arsenia z Rad-
buzy V. 1158. — V. 1453.

Knížka o tyech budaucích wcech, od Haw. Cti-

borského IV. 1845.

Knížka o hmyzech, od K. Amerlinka VI. 1470.

Knížka o jednot wíry, od Pet. Ulicína IV. 1290.

Knížka o sw. Josef o wi patriarchowi, od Jana
Strannského IV. 1921.

Knížka o libé ctnosti nadji, od Mat. Wolkenbergera
IV. 683. a.

Knížka o milowání božím IV. 1870.

Knížka o mírách zemských, od Simeona Podolského
IV. 745.

Knížka o moru, od M. epanského IV. 900.

Knížka o mrawích dítek, od J. Petíka z Benešowa
IV. 735. b.

Knížka o nakažení dobytka, pel. od Wolšteina VI.

1637.

Knížka o nebeském na zemi obcowání, pel. od 31.

Ad. z Winoe IV. 1842.

Knížka o nemocech, od H. Žalanského IV. 703. g.
Knížka o obecném opatrowáni chudých , pel. od

Trojana Nigella IV. 729.
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Knížka o opustní božím, pel. od Jiího Oekonoma
IV. 1883.

KnížkR o os|)rawcdInní hri!snika IV. 1281,

Knížka o poátku i skonáni swéln , od sw. Mcthii-
dia IV. 1763.

Knížka o poklon Kr, pánu pi welebn swátosti.

l'íd. 102.

Knížka o potup .<;wla. od M. Rcpanskho IV. 1838.

Knížka o potupení swélských marností, od Sam.
Cáílawského V. 1424.

Knížka o powítí zem ce.ské, od Blaž. Borowského
7. Borowa IV. 818. 819.

Knížka o pátclstwí, od J. Tesáka IV. 704.
..

Knížka o prawé a falešné církwi, od Jana Slelcara
IV. 13.30.

Knížka o prawé poct p. boha IV. 1352. a.

Knížka o piprawowání barew IV. 8-51.

Knížka o rozliných wcech a zázracích božích V.
1165.

Knížka o saudném dni, od Mik. Kruphorského IV.

1893.

Knížka o služebnosti a služebnících sw. ewang., od
H. Žalanského IV. 17.52. a.

Knížka o smrtí mládence , kterýž na poswícení
jda . . . V. 252.

Knížka o smrti mládencow V. 1517.
Knížka o starém hospodái a mladé žen IV. 2.57.

Knížka o lilulích kíže IV. 1271.

Knížka o trojím píchodu p. n. J. Kr., od W. Tur-
nowského IV. 1224.

Knížka o likazích a rozliných hnutích w powtí,
od W. Stefana Teplického IV. 816.

Knížka o umní mathematickém, od Jl. 3Iik. Brnn-
ského IV. 741.

Knížka o wyjiií Noe z korábu, od Mat. Polianského
IV. 1472.

Knížka o wywýSení nesmrtelné a wné duše roz-
umné, od Filomalesa Daického IV. 664. b.

Knížka o wzdlání swdomí dobrého, pel. od Wil.
Kuny z Kunstatu IV, 1802.

Knížky o zpowdi a o pijímání, od J. Fr. Rywoly
V. 715.

Knížka o zefcdlném slowu božím IV. 1350.
Knížka obsahující w sob nkterá léta císastwí

Rímsk. sprawowání s. p. císae) Karla IV. IV.

426.

Knížka obsahující krátké uení mraw w otázkách
a odpowdích dle Engelmana od Jos. Rauten-
krance VI. 1296.

Knížka obzwláštních pobožností k božské prozetedl-
nosti V. 155.

Knížka odpustkúw dle Kochema pel. V. 1192.
Knížka Ra u sin o wského Píd. 124.

Knížka rozliných maudrostí a píslowí |V. 28.

Knížka rýmowní jest tato : Jeden každý wéz, mj
zato, žef . . . V. 226.

Knížka patentní pro mšfana a sedláka, pel. od
Krameriusa VI. 1668,

Knížka pkná, pokud dobí rodiowé swých mjlých
ditek smrtí žalostiti mají, pel. od Ji. RosyŽam-
berského IV. 677.

Knížka pobožná V. 1666.
Knížka poftní IV. 743. a.

Knížka pomocní k nm. mluwnice, cd J. Tobiáše
VI. í39.

Knížka píiny dáwaje, proby brati do kostelúw
chodili nemli, od J. AuRusty IV. 1233. k.

Knížka pro tied kesf., od J. Hrdliky VI. 2221.
Knížka pro dítky kre.sf. V. 1634.
Knížka pro nemocné VI. 2117.
Knížka pro ony echy, Moraw. a Slowáky, jenž

nui. ei wynauiti se chtjí, od Jos, Nowáka
VI. 106. a.

Knížka proti poct swatých, od Mariina far. III.

786.

Knížka pro ty. jenž tžká pokušení pro prawdu sw.
Ewanij. podnikají, pel. od J.^ Cyrila V, 708.

Knížka proti poct swatých, od Slclcara IV. 1340. d.

Knížka proti nemocem koským IV. 909.

Knížka proli Paw. Za lánské mu V. 676.
Knížka i)ríibcská IV. 850.

Knížka slow eských wyložcných, od M, Philonoma
IV, 19.

Knížka spasitedlných nauení, od M. Stíbrského IV.

1890. a.

Knížka slaw manželský obsahující, od Mart. Car-
chesia IV. 730.

Knížka uení a modliteb kesf, kat. VI, 2289.^

Knížka w nemoci i pi smrti, od J. Biwula Zlute-

ckého IV. 1865.

Knížka, w níž se zdržují modlitby, prosby a žádostí

od W. J. A. a od Kaš. Motšického IV. 1971.

Knížka welikých potšení plná, pel. od J. Burdy
Pelhímowského IV. 1909.

Knížka wyswtlující wíru knžstwa kališného a o
swátosti tla a krwe pán III. 767.

Knížka zdržujíc w sob nauení z písem s>V. zák,

wyatá IV, 1826.

Knížka zlatá, od Waw. Rwaowského IV. 1825.

Knížka zlatá, z lat. pel,, od Ji. Konstance V. 1408. a.

Knížka zlatá, z franc. pel, od J. J. Sumy V. 1454,

Knížka zlatá o pemyšlowání z španl. pel. V. 1466.

Knížky jenž slowú : Swtlo apotekáíiw , od Ji. z

Augusty III. 270.

Knížky kížowé Eraz. Sarccria IV. 1809
Knížky, kteréž slowú: srdené knížky o tyech po-

sledních budúcích wcech III; 897.

Knížky kteréž slowú zrcadlo sedmí dníiw hiešné
duše III. 896.

Knížky lékaské III. 279.

Knížky lékaské, od M. Kíšfana IV, 883.

Knížky linkowané ku psaní IV, 65.

Knížky losní 1561. IV. 1813.

Knížky modlící pro wojáky, od Ant. Stránského VI.

2339. c.

Knížky modlitební, od Frid. Nausea IV. 1936.

Knížky normální školy VI. q..

Knížky (II) o angelích, od H. Žalanského IV. 1443. a.

Knížky o arodjnících a hromobití, od J. Stelcara

Žcletawského IV. 831.

Knížky o mrawích lidských IV. 678. f.

Knížky o pijímání pod obojí III. 611. — od Paw.
Byžowského IV. 1228. c.

Knížky o rozliných ctnostech III. 880.

Knížky o rozliných wodách IV. 847.

Knížky o swátosti, z Jana Podjahn pel. od ehoe
Hrubého z Jelení III. 926.

Knížky o upokojení neb úkladu samotném .... od
Pelagia III. 888.

Knížky o wcech, které se w ožralstwí piházejí
IV. 678. b.

Knížky (11) o zármutcích a potýkání pobožných
s tlem, swtem a áblem, pel. od Henricha IV.

1843.

Knížky proti knzi, kterýž prawil i písahal, ka:
že Hus horší než který ábel, sepsané od Jana

H.i.<=a II. 152.

Knížky tyto jsú : Obojí duchowního Jerusalema s

Babylonskými III. 751.

Knížky tyto slowú zrcadlo, ježto, ktož se w n
wzhléá, opatit w nich étyry wci buducie ctc.

III, 887.
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Knogler, wiz: Služebník.

Koc, wiz: Na Wácslawa cle.

Kocaurkow, od P. Cliocholauška VI. 898. h.

Kocaurkowiady VI. 594.

Kocaurkowo, od Chalaupky VI 668.

Kohler, wiz: Hlas.

Kochan Ratiboský, od Jos. Fric VI. 695.

Korhání se s bohem w ranních hodinách, pel. od
Ond. Plachého VI, 2216.

Kochání se s bohem avc wecrních hodinách, pel.
od Ond. Plachého VI. 2239.

Kochání se s bohem w ranních modlitbách na rok
VI. 2412.

Kojetín, wiz: Pamti.
Koleda duchowní V. 812.

Kolín Reynský, wiz: Hrob.
Kolín, wiz: Artikulowé.
Kollár, wiz: Hlas.

z Kolowrat Aloys, wiz : Citowé, Obt, Píseíí, Wý-
jew.

Koílner, wiz: k jmeninám.
Kolumbus aneb wynalezení západní Indie, od Kampe

VI. 1326. a.

Komedia o radostném wzkíšení Kr. p., od Sim.

Lomnického IV. 228.

Komedia sedmi mudrcuo IV. 222.

Komedie knížat pekelných IV. 238.
Komedie masopustní IV. 230.

Kometa M. Petra Codicilla IV. 766.

Kometowé Katince pi prowozowání zpwohry „Ro-
dina Sweycarská" VI. 444.

Kompast msíní, od AV, Budowce z Budowa IV.

1428. b. c.

Konfessí. Wydání potu z wíry kristianských slu-

žebníkw etc, IV. 1283. b.

Konfessí esko - augšpurská , od Mat. Krocína IV.

1453. d. — od Jind. Šturma IV. 1218. — od
Wikt. Wrbenského IV. 1425. a.

Konfessí Hehvetská, od K. Worla VI. 1773. 1774.

Koník hrbaunek, dle Jeršowa VI. 853.

Konkordancí biblická, pel. od K. J. Kuhna VI. 1731.
— od Mart. Laucka VI. 1732.

Konrád Wallenrod, pow. pel. od W. Štulce VI.

554.

Konsisto Pražská, wiz: Historie.

Konterfekt prawý králowny nebeské , od Frant.

Dan. Doležala "v. 1168.

Konterfekt weejného pokoje, od Herm. Franka V.

262.

Konterfekt oprawdiwý odporného boje a potýkání

bojowníkw rytíujících pod práporem Kr. p., od
Ond. Mat. Kracowského IV. 1645. a.

Konterfekty (II) I. zaslíbeného Mesiáše, II. Anti-

christa, od W. Budowce z Budowa IV. 1428. d.

Konwalinka wonná, od Aug. J. Wács. Saukupa V.

915. b.

Konwalinka. od A. J. Wlka VI. 342.

Konwalinky, od J. Marka VI. 824.

Kopiá hostin, nadání, smlnw, ald. IV. 1141.

Kopiá list z kancclláe p. Zach. z Hradce IV.

1146.

Kopiá listu posílacích zemských, zwlášf O lom a u-

ckých IV. 1147.

Kopiá psaní p. .laroše z Pernšteina IV. 11,39.

Kopiá z XVII. století jednotných dležitých písem-
ností V. 638.

Kopiá žlutý listíi posílacích ili dopisi msta Brna
IV. 1144.

Kopidlno, wiz; Historie, Promluwa.
Koráb nowý Noemowý, od Ad. Kratochwíle V, 924.

Koalka zkáza tla i duše VI. 1215.

Korauhew kesfanstwa, triumf J. Kr. . . . kíž sw.,

od Bern. hrab. z Wžník V. 1013.

Kord, dle Raupacha VI. 635. II. s.

Koen obžiwující, od J. Aupického IV. 1820. b.

Koen Jesse rozkwtlého spasení lidského, od Jak.

Sofiana WalkenberRera IV. 1342.

Korner, wiz: Hlas.

Kortcs, od Kampe VI. 1326. b.

sw. Koruna klášter, wiz: Annales, Documenla.

Koruna eská, od Ign. Dlauhoweského V. 1.571. b.

wiz : Píbh, Wítání.

Koruna dwanácti hwzd s w. Wácslawa V. 1283.

Koruna knížecí V. 466.

Koruna muedlníkuw božích eských, od J. Roga-

cia V. 363. a.

Koruna panská sw. Wácslawa V. 1260.

Koruna pobožnosti starých lidí, od W. Gleycha V.

1602. b.

Koruna šlechetné a krásné panny ctnosti, od W.
Dobenského IV. G73. b.

Korunka aneb wnek panenský IV. 212.

Korunowání král eských, wiz: Popsání.

Korunowání kr. Matiáše na králowstwí eské, od

Ji. Záwty z Záwlic IV. 453. c.

Korunowání J. M. Ferdinanda II. na král. eské,

od .1. Záwty z Záwlic IV. 453. h.

Korunowání J M. císaowny Anny na král. eské,

od J. Záwty z Záwlic IV. 453. i.

Korunowání císaowny a králowny eské Alžbty
V 289

Korunowání Karla IV. V. 292.

Korunowání knžny Alžbty Kristiny V. 293.

Korytané w echách, od Štpánka VI. 635, t.

Kostelecký, wiz: Wnec.
Kostka, wiz: List, Listy, Newinnost, Slanislaw,

Wýtah.
Kostnice, wiz: Dekret, Historie, List, Zpráwa.

Kosmografie eská, pel. od Jana z Puchowa IV.

fi42.

Koš, hra od Rettiffowé VI. 664. b.

Koš, powídka od^Rettigowé VI. 836. c
Košaiky, wiz; Re.
Košetická. wiz : Kázaní.

Košice, wi: : Nowiny.
Košíek kwtný, od Ant. W. Hnojka VI. 1322. a.

Košíek típrautkowý, od J. Kubelky VI. 1324. a.

Kotterowskéniu, od Dlabae VI. 360, e.

Kowání koní bez násilí pel. VI 1586.

Kowá Ruhelský, od Kierice VI. 1372. u.

Kozáci w Caihrad VI. 853.

Kozel, wiz : Zápisy.

Krádce wajec, dle Šmída VI. 672. 3. — VI. 698.

Kraj Plzeský. I. díl statistiky král. esk,, od Dnn-

dra VI. 1149. c.

Krakonoš a newlídník, od Raimunda VI. 659. 3.

Král a sedlák, od Halma VI. 635. rr.

Král a topi, od Vogla VI. 635. rr.

Král Lear, Shakespeare VI. 608. VI. 673. 8.

Král Wácslaw a krásná Zuzana, od W. Krameriusa

VI. 638.

Král Wratislaw na Moraw. od Jar. Picka VI. 6^0.

Kráiowna Esther, Marie na nebe wzatá, znamenitý

obraz V. 238.

Kráiowna nebeská na hory Judské se ubírající, od

J. Fr. Procházky V. 983.

Kráiowna wkíi stolelním bleskem milosti a zázrak
oslawená ... p. Maria na sw. Hoe V. 970. a.

Králowskv wze, z madarsk , pel. od Procházky
VI. 853.

Králowstwí dwojnásobné Ježíše atd. , od Fr, Vikt,

Bydžowského V. 811.



702

Králowslwí nejdrnžšíni šarlalem ozdobené V. 1034.

Krakow. \viz : iVowiny.

Krakowiaky, od Hanky YI. 287. d.

Kralice, wiz : Snilauwa.

Knimár w pastech a wochlikách. od Spiese VI.

805.

Kramerius, wiz: Památka.
Krása silná, totižto Maria panna piemožitelkync l>;i-

císlwa nepemožená... pi woroní pamál^j
wítzstwí nad kacii 1. 1620. V. 1024.

Kraslice neb malowaná wajeka, pel. od Tom. Ku-
belky VI. 130G.

Krásné powídky.^dle Jaisa VI. 1303. a.

Krasoeník. od S. K. Macháka VI. 297.

Krasospanilá hwzda elc. s\v. Norbert, od B.

Grobera V. 942,

Kratochwíle, s klerau ti bohyn Juno, Minerwa a

>Venuše na swt pišiv, od Mart. Paprockého IV.

210.

Kratochwílník, od Mat. Sichry VI. 735. h.

Kratochwilnik pro dospelau mládež, od Fr. B. Tomsy
VI. 1372. z.

Krejí a jeho syn, od Hafuera VI, 617. c.

Krejí Diwišck, od íšlepánka VI. 635. II. b.

Kremž, wiz: IVowiny.

Kemeiík, wiz : K wtší elc.

Kesan ewangelický oswícený, od Slep. Lesky VI.

1«64.

Kesan horliwý w duchu a prawd VI. 2294.

Kesan horliwý w obétowání swých modliteb VI.

2349.

Kesan horliwý VI. 2436.

Kesan nábožný, z nm. pel. od .1. Stebeského
VI. 2373.

Kesan nemocný na Ižku ležící, od D. Neukoma
VI. 2118.

Kesan pi smrti, kázaní, z ném. pel. od Fr.

Tomsy VI. 2003. c.

Kesan w duchu rírkwe sw. , od Ant. Stránského
VI. 2339. a.

Kesan w swobod, od Forneta VI. 2227. b.

Kesan wždyckv se modlící, od J. Gloziusa Pou-
dlského V. 185. VI. 2287.

Kesanka dúwující se w boha, od Magd. D. Ret-
tigowé VI. 2378.

Kesanská katolická knížka VI. 2350.

Kímky ili rostliny na Alpách, od K. Amerlinka
VI. 1472.

Kinecký, wiz: Kázaní.

Kristián, kurfirst saský, wiz: Historie.

Krisloslaw, wiz ; Ziwot.
Kristus Ježíš od trní swých auzkoslí . , . w zahrad

Getsemanské krwawým potem zharwený elc. V.

984. b.

Kristus skrze swé umuem oslawen, zestil W.
Sedláek VI. 242.

Kristus a jeho církew VI. 1862.
Krištofek a Markytka, od Prok. Šediwého VI. 608. o.

sw. Kíže w Praze, wiz : Kniha, Listiny.

Kíž sw. jak nkdv polupn zatajen, od J. J. Stel-
ského V. 940.

Kíž w rozkošech wŠtípený nad zlato dražší, od
Lud. Norb. Kadlinského V. 1023.

Kíž usláwiný J. Kr. ntd. V. 1.574.

Kíž dewéný, pel. od J. W. Wlasáka VI. 1333. h.
Kížek požehnaný sw. otce etc. Benedikta V. 1193.
Kížowé tažení, wiz: Historie.
Kížowník nowý s erwcným srdcem sw. Jan Nep.,

od J. Ad. Swobodv V. 909. c. 1349
Krok VL 741.

Krorawell, protektor Anglie, od Nierice VI. 1372. p.

Kronika Barlose z Drahonic III. 117.
Kronii-ka o jednom rytíi IV. 247.
Kronika B oloslu wská, od Dalemila II. 50.
Kronika bratru eských, od Buriana z Kornic

IV. 509.

Kronika církwe eské od poátku až do I. 1532.,
od Bohuši. Bílejowského IV. 515.

Kronika eská krátká III. 116.

Kronika eská, od Aeneáse Sylvia III. 126.
Kronika eská, od Mik. Konáe III. 128.

Kronika eská (poíná: Mnozí lidé rozumí ...HII.
129.

Kronika eská (poíná o bisk. Pražsk. Ondejowi)
III. 133.

Kronika eská, od W. Hájka IV. 418. a.

Kronika eská IV. 429.

Kronika eská, od Pibisl. z Radonína IV. 439.

Kronika eská, od Fr. Mart. Pelcela VI. 944.
Kronika král Uherských, od Fr. Kubowie VI.

981.

Kronika msta Brodu Uherského V. 333.

Kronika msta Laun, od P. Mikšowice V. 301.
Kronika mAla Plzn IV. 472.

Kronika msta Tebíského IV. 464.

Kronika msta Welké Me zíce . .. IV. 479. 480.

Kronika M ladobolesla wská, od M. Ji. Byd-
žowského V. 309. — Fr. Nowotného z Luze VI.

1015.

Kronika o Alexandrowi Welikém III. 121.

Kronika o Apollonowi, kr. Tyrskéni III. 93.

Kronika o Beraun, od J. Seidla VI. 1017,

Kronika o Herkulesowi, od Zikm. Ant. z Hel-
cnburku IV. 252.

Kronika o Janowi Žižkcwi IV. 425.

Kronika o Jowinianowi III. 100.

Kronika oKrálowé Hradci III. 169.

Kronika o markr. Morawském VI. 937.

Kronika o Me lužin Jíl. 101.

Kronika o mštnína ímském IV. 254.

Kronika o milosti krále Flor i a a jeho paní Bian-

cefoe III. 98.

Kronika o národu Tureckém, pel, od Kocina a

D. Ad. z Weleslawína IV. 335.

Kronika o Per y tóno w i III. 99.

Kronika o pohnutí kesanfiw proti Turkm IV. 96.

Kronika o ímských cis. II. 74.

Kronika o rozmlauwání kr. Salomauna s Markoltem
IV. 255.

Kronika o rytíi Alexandrowi IV. 251.

Kronika o sedmi mudrcích IV. 269.

Kronika (II.) o Stilfridowi knížeti eském III.

Kronika o založení zem eské, od M. Kuthena
IV. 416.

Kronika o žen sw. IV. 258.

Kronika o žiwotech bisk. ímských, od Roberta

Barusa IV. 611.

Kronika, od Beneše z Hoowic III. 123.

Kronika, od Ond. Kubeše Píd. 63.

Kronika, od Prokopa III. 57.

Kronika od r. 644—1529. IV. 447.

Kronika od r. 1338—1432. III. 113.

Kronika od r. 1626—1658, od Wács. Nosidla z Geblic

V. 281.

Kronika Pernšteinská IV. 440.

Kronika Pulkawy II. 75.

Kronika Táborská III. 165.

Kronika starého i nowého národu eského, od Pabsta

VI. 963.

Kronika wšech powodní, .suchých a mokrých, au-

rodných a neaurodných let, w král. eském, od
\V. Krolmusa VI. 990. 1034.
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Kronika wšeobecná swta, od W. Kramcriusa VI.

973.

Kroniky Rozemberské krátký a summowní wý-
tah, tíd W. Bezana IV. 505. c.

Krlika, wiz: Zpw.
Hrudy, wiz: Zpwy.
Krumlow, wiz: Documenta.
Krumlowský klášter etc. V. 455.

z Krupé knéz Wít, wiz : Psaní.

Krupín, wiz: Letopisowé.
Krwawý duch pod Wyšehradeni, peprac. od Tháma

VI. 607. cc.

Krwawý wenec swatební, od Fil. Heimbachera VI.

621. i.

Kšaft, od Bart. Paprockého IV. 264.

Kšaft sw. Jeronýma, pel. od S. Lomnického IV. 1778.

Kšaft umírající matky jednoty bratrské, od Am. Ko-
menského V. 379. e.

Kšaft kesfanského lowka, z lat. pel. od Ji. Fera
V. 1385. c. — od J. Pihawského V. 138G.

Kšaft poslední duchowní V. 1468.

Kšaft nejbl. na nebe wzaté p. Marie, z franc. pel.

V. 1616.

Kšaft JCM. Josefa II., od W. M. Kranieriusa VI.

1040. c.

Která církew jest církew Krislowa? pel. od V.

Janalíka VI. 1868.

Kterak falešné proroky každý poznati mže IV. 1568.

Kterak mají wšeckerny skutky spósobeny býti II.

154.

Kterak se lowk má k smrti strojiti, od ^. Krup-
horského IV. 1334. c.

Kterak s jest on jmél etc. (O klanni se tlu bo-
žímu) III. 626.

Kterak se rozhnwali p. Matauš s p. Matjem VI.

907.

Kterak slawowé ke ctyrem artikulm swnlili a co

sob pi tom wymínili III. 363.

Kubikowá, wiz: Kázaní.^

Kuchaka baworská w Cechách, od Marie Anny
Neudekerowé VI, 1569.

Kuchaka domácí, od M. D. Rettigowé VI. 1572.

Kuchaka duchowní jistému paustcwníku skrze an-

gela pedstawena V. 1525.

Kuchaka Pražská, od M. A. Neudekerowé VI. 1568,

_ VI, 1570, — pel. od Tomsy VI. 1571.

Kuchastwí IV. 873.

Kukus, wiz: Studnice.

Kuliferda, hra od Štpánka VI. 635. s.

Kulm, wiz: Hwzda.
Kumpenberk, wiz: Obrowišt.
Kunst in drei Monaten bóhmiách lesen, verstehen

... od Tháma IV. 70. b,

Kunšt aneb umní wné spasení sob získati V.

1486.

Kunšt prodlaužení žiwota lidského, dle Hufelanda
pel. VI. 1597.

Kunšt žiwé plody dlati . . . wfibec bohatším se stáli

VI. 1501.

z Kunštatu Justina, wiz: Swdeclwí.
Kupadlo VI. 853, b.

Kupec Benátský, od Shakespeara VI. 701. f, 776,

Kr angelský VI, 230.

Kr swatohorský, od J, J, Ryby VI. 225. c.

Kusowé hodní podiwení z Cicerona, pel. od ch.
Hrubého z Jelení III. 109, b,

Kusowé o práw ddin manských i swobodných
II, 88.

Kusy (IV) kesfanské III. 137.

Kusy mého srdce. Sebrané spisy ald. od Tyla VI.

841. f.

Kutná hora, wiz: Agenda, Archa, Obdarowání, Pa-
mti, Snm, Wyobrazení, Wypsání, Zpw, Zpráwy.

Kwakerowé, od Kotzebue VI. 641. b.

Kwalt na pohany, od Bart. Paprockého IV. 347.

Kwas emeslníkw, od Angeliho VI. 635. 8,

Kwt chmelowý, od Smida VI. 1335. d,

Kwt slunený jinak nebeský kolowrátek, od Tom.
Ign. Placalia V. 1.388, c,

Kwetena eská, od J, Swat. a K. B. Preslfi VI. 1464.

Kwtenkv, od Tom. Kubelky VI. 303.

Kwtný wnec, hra pel. VI, 672, 2. 698,

Kwtný wneek, od W. AI. Pohana VI, 1359.

Kwty eské VI. 752.

Kwílení neb rozjímání noní, od J, Nejedlého VI.

567.

Kwintin Messis, od K. Pichlerowé VI. 853.

Kwitance od berníkw zemských a krajských V. 644.

Kwítek májowv. t. sw.Jari Nep., od Prok. J, Schu-
knechta V, 997.

Kwítek májowý nwadlý, t. kázaní pohební nad p.

Kand. Swendau, od Frid. Zalkowského z Žal-
kowic v, 1085,

Kwítek w církAvi sw. wykwetlý, od Max. Wrati-
slawa V. 1293, a,

Kwítek na hrob JCKW. Amalie MarieHerminy. od
J. Kadawého VI, 489,

Kwítí hory Siónské, od Jarolíma iVirnhaima V. 1456. b.

Kwítí májowé, od M, Dr, Retliga VI, 852. b.

Kwítkowé na panšti Emautinské V. 931.

Kwílkowé z písem sw., od Jiíka Nigrina IV. 739.

Kyb, wiz: Kázaní,

Kyjow, wiz: Pamti,
Kytka Mariánská z rozliných chwály Mariánské li-

liowých kwítk switá, t j. pobožné k rodice
boží modlitby, z nm. picl, V. 1567.

Kytka, od J. Chmelenského \I. 300. b.

Kytka, od Winaického VI, 341. a. 1370. a. b.

Kytka, od Klicpcry VI. 644. f.

Kytka wonného kwítí, od M. Kadan VI. 1308.

Kytka dwau sester wonného kwítí VI. 2435.

Kýž bych se byl neoženil, od Štpánka VI. 635. c.

Labuténka, od iXierice Yl. 1372. i.

Labyrint swta, od J. Am. Komenského V. 487. b.

Lnbyrinthus Lutheri. od Kaš. Kwerthalia IV, 1317,

Labyrint sláwy. od J. Er. Wocela VI. 555. c,

Lactifer slowa lat. es. III. 34.

Ladislaw (král), avíz: Jednání,

Ladislaw a dílky jeho. nd,W. nejedlého VI, 1295.

Ladislaw a Eleonora, nd Smitta VI. 809.

Lakomec, pel. od Giinlhera VI. 625. a.

Lanieiit olcfi sw, od J. Slrannského IV. 1922.

Lamentaci, od Mat, Stiíberského IV, 1890. d.

Lanientací ohowá m. Klatow V, 327.

Lanienfací po spáchaném skutku , od J. Kuery V,

218.

Lanientací zem morawské IV. 414.

Láska boha k Pereffrinowi , od 31ich. Pelišolv V.

930. d.

Láska dtí, od Jos. P. Kauna VI. 665.

Láska w nárožním dom, od Tvla VI. 673. b. Sw.
V. ,5.

Láska k wlasli. e k uitelstwu, od Krále VI. 726,

Láska a wdnost swdomí. dwa píbhy, pel. od
Iliibnera a Lehkého VI. 818,

Láska a šílenost z wlask, pel, VI, 853.

Láska wysthowanc. od Zschokke VI, 853.

Láska a hích, od J. Kienského VI. 905.

Láska a milost Marie P. Klatowské krwí se po-
tící k pp, Klatowanúm, od J. Bart. Lokately-ho

VI. 2142.

Láska manžel. Píd. 67.
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Laucek. wir: Když elc. Odplata.

Lau.-eni poddaiiýrh (td wrlinosti. od Wo]. Kofary

VI. 367. c.

Laudon. wii: Wnec. ŽiwoL
Lauiiv. ^viz: Kronika.

Laupi. od Klicpery VI. 644. ;J. IV. 1).

Laupeinici, od Šiliera. picl. od Tháma VI. GiO. a.

_ od Kolára VI. 701. 8.

Laupeinici na Chlumu, pel. od Štpánka VI. 635.

II. e.

Laupeinici moští iia wýchodn, od J. Zinimerinanna

VI. 1382. c,

Laupeinická krma. pel. od J. Peírky VI. 684. 4.

Lautnici. od Schikanedra VI. 607. y.

Lazebni as IV. 216.

La/ebník Sevillský, od Uossiniho VI. 649. e. ,

Láze starobylá .Mikulášská, od W. W. apka
V. 332.

Láze r o do 1 ská aneb sw. \Vácsla\va, od J. Ad.

Veita M. D. V. 555.

Laianský, ^viz: Hwézda.

Lear. wiz: Král Lear.

Ledwinka z Adlerfelsu, wiz: Píse.

Leffaci cis., od Tannera V. 270.

Legenda sw. Apoštoluw II. 31.

Legenda o dewili tisících rytíiích II. 33.

Legenda o dlinstwi Krislow II. 44.

Legendy aneb obrazy žiwoli. skulkii a utrpení sw.

Hawla a sw. Klimenta, od Fr. Jos. obicera*

VI. 2198.

Lehkomyslnost klestí cestu k neštstí, pow. pel.

od HUbncra VI. 820. b.

Lehrbuch (iheor. prakt.) der biihm. Sprache fiir

Deutsche von Burian VI. 86. — von J- N. Sý-

kora VI. 93.

Lehrbuch der siavischen Sprachen v. Possarl VI. 121.

Lehrbuch liir Anfiinger in der btihm. Sprache, v. K.

Thám VI. 130. b.

Lehrgebiiude der bohni. Sprache, von Dobrowský

Ví. 73. c.

Leidenlrost. wiz: Piálelstwím.

Léka domácí, pel. od Jungmanna VI. 1603.

Léka duchowní, sw. Jan ^ep. V. 1614.

Léka koský VI. 1654.

Léka nebeský, od W. Ballh. Petržilky V. 1221,

Léka oní, dle Em. Veilha VI. 659. h.

Léka poestný a pocestný sw. Frant. Xav., od J.

Dlauhoweského V. 1279. b.

Lékastwí duchowní", od J. Lillurga z Turska IV.

1957.

Lékastwí duchowní regulc bratrstwa .\polonského

V. 1151.

Lékastwí duchowní proti bolesti zubuw V. 1228.

1237.

Lékastwí duše, pel. od KaSp. Hubena, J. Piškula

a J. Štelcara IV. 1799.

Lékastwí duše. z polsk. pel. V. 1467. a.

Lékastwí duše V. 1519.

Lékastwí koské, od Albrechta III. 290.

Lékastwí koské V. 595.

Léka5i\\í obecné lowku, který chce dlauho žiw
býti III. 271.

Lékastwí proti momímu nakaženi. IV. 894. VI, 1624.

Lékasl.ví proli ncmocem wnitním IV. 884.

Lékastwí proli odpadistwí V. 707.

Lékastwí ranné 111. 285, — od Wilh. Placenlin-

ského III. 2H6.

Lékastwí w as morow rány, od P. Paeonia Swt-
nowského IV. 901.

Lékastwí ztenující zármutky pobožných lidí, od
Ad. Zmvslowského IV. I9u2.

sw. Leonaríl, wiz: Popis, Žiwot.
Leon Leoní, od p. Dudevanlowé ilí (í. Sand VI.

853.

Leonora z Waleská, španlská rekyn VI. 807.
Leopold I., wiz: Západ, Zaslání.

Leopold II., wiz: Chwalozpw, Mandát, Píse, e,
Truchleni, Zpw^.

Leopold císa |)án ímský... V. 217.

Leopold II., od Paw. Wallaského VI. 1994. b.

Lépe malým nežli welkým pánem býti, hra od A.
Rirenšafta VI. 690. Sw. I. b.

Leslie, wiz; Wypsání.
Lesní duch, od"P. Sediwého VI. 608. IL e.

Lesní kaple, pel. od W. Hnojka VI. 1322, b.

Lesník, pel. od Tháma VI. (507. fí.

Lešení slávvy trojnásobného wnce bobkowého sw.
Jana Nep. V. 1216.

Letanie (na sedm žalmów) II. 170.

Lclanie IV. 83. 84. 103. 1731. 1948.

Lelanie wšech swatých V. 1558.

Letanie za dušiky w oistci V. 1551.

Letanie (s modlitbami). Píd. 77. d.

Léta 1542, když byl mor weliký, složil tyto werSe
J. Táborský IV. 55.

Léto milostiwé a list božských odpustkuw IV. 1484.
Léto nowé, od M. Vint. AVrbenského IV. 1474.

Léto nowé, od Ji. Tesáka IV. 1G13. i.

Léto nowé, od Bart. Martinowského V. 717.

Léto- a deopis obležení šwedského mst Praž-
ských, od J. Norberta Zatoila z Loewenbruku
V. 282.

Letopis eský III. 114.

Letopis padesátní, od W. Bezana IV. 505. a.

Letopis literalurní, od J. Michla VI. 1134.

Letopisowé eští III. 122.

Letopisowé Krupinští, od Oud. Braxalorisa VI. 1013.

Lew Kurdistanský, od AulTenberírera VI. 700. 11.

Lew waucí, od Fr. Bartoa V. 968, a.

Lexicon parvum III. 6.

Lexicon symphonum IV. .30.

Leženi cis. Tureckého IV. .328.

Lhá a jeho rod, od Klicpery VI. 644, a. h.

Libclius grammatices Nic. Perotti IV. 11.

Liber de bono státu religionis Hier. Platí IV. 559.

Liber mcmorialis latinitalis probatae Christ. CcUarii

V. 63.

Liber co|)ialorum instrumenlorum monasterii se. Jo-

annis in Insula V. 428.

Liber memorabilium parochiae Paucho viens ís

eccl. se. Procopii et Nicolai V. 448.

Liber scriptus intus el foris V. 996. b.

Liberec, wiz: Siowo.

Liboch, wiz: Obšfastnný.
Liborius, wiz: Šestka,

sw. Liborius, wiz: De S. Líborio.

Libri Ires elegantiarum puerilium ux M. T. Cicero-

nis epístolis a (í. Fabricio coUecli IV. 26.

Libu, wiz: Radowání.
Libuše, dle Stcinsberga VI. G16. d.

Libušin saud, od Klicpery VI. 644. 'f.

Libušin satek, od Chmelenského VI. 659. f,

Lidomil. K oslaweni instalací Alexandra knížete z

Rudna, Ostehom. arcíbisk., od Bob. Tablíce VL
398. c. ,

Lidomil. Ccský pekl. od Hýbla VI. 733.

Lidomil pouující, klcrakby lide mnohým žiwota

nebezpeenstwím opatrn wyhnauti ... se mohli,

od B. Tablíce VI. 1600.

Lidumila, aby byla Bohu milá, od Mích. Pelišoti V.

930. b.

Lichtcnburk, wiz: Smlauwa,
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Lichtenslein, wiz: Chwalore, Žiwol,

z Lichtenšteina Karel, wiz: Dekret.

Lilium virginitate candidum elc. V. 243.

Lima linguae bohemicac, od Ji. Konstance V. 22.

sw. Linhart, wiz ; Lconard.
Linguae slavicae etc. orlhographia , od A. Bcrno-

láka VI. 41. b.

Lipník,^ wiz: Pamti.
Lippe-Saumburk, wiz: Katechismus.
Lipsko, wiz: Zpráwa.
Liptow, wiz: Staw.
Lisardo s ohniwau larwau, od Holzapfla VI. 692.

Lissabon, wiz: Wypsání.
List nuední od r. 1583. IV. 1121.

List bratrský stawm III. 739.

List bratrm w pokušení psaný III. 762.

List historický, od J. Srhoena III. 308. V. 645.

List holdowní z XV. stol. III. 452.

List konsistorialní na weškeré superintendenty, pel.

od J. Nešpora VI. 2123.

List králi od r. 1485. III. 685.

List milostiwého léta III. 811.

List mírný staw král. esk. III. 364.

List na zakaupení statku Doswa cd kláštera Te-
boského V. 437,

List o užíwání a ctní sw. obraz pro bratry ewang.
náboženstwí VI. 1760.

List o weeii pán bratím ewang. nábož. do Cech
poslaný, od, Jiího Petermanna VI. 1757.

List obráncm eským, od J. Rautenkrance VI. 950. b.

List od bratí kr. Ladislawowi III. 752.

List od bratí p. podkomoímu i aueilníkm III. 753.

List od bratí kr. Ludvvíkowi III. 803.

List od bratí IV. 1240.

List od bratí z Polska k rozptýleným kesanm
V. 369.

List od M. Jana Husa k pannám klášterním III. 873. d.

List od Jednoty bratrské r. 1495. III. 714.

List od Jeronýma faráe III. 809.

List od Kartnsian we Waldeku V. 443.

List od Jana Kostky, br. Wawincowi III. 744.

List od Bohuši, z Lobkowic k p. Pet. z Rosen-
bcrka III. 221.

List od Lomnického k Jindichohradeckým IV.

1155.

List od Lukáše Praž. k starším brat. III. 761.

List od Lukáše k sboru z wzení III. 776. b-

List od Mart. Lupáe III. 628,; jiný proti kropái
III. 688.

List od Lwa pap., kterak Luciperowi psal skrze

W. Danka z Kubína III. 785.

List od .Matje paustewnika IV. 1283. h.

List od Maximiliana Šwendowi IV. 241.

List od obce pod obojí Augustinowi III. 699.

List od pán Cesk. a loraw. do Konstanci III,

341.

List od kn. Petra z Záweští IV. 1283. d.

List od raddy ni. Praž. III. 354.

List od Rudolfa II. wšem tem stawm IV. 555.

List od kr. Sigmunda 111. 457. 458. 459.

List od Slawaty z Chlumu Ad. IV. 573.

List od Šlika 31ik. k snmu lil. 501.

List od Zden. z Waldšteina nejwyššímu kancléi
IV. 553.

List od Jak. Wolynského Boleslawským IV. 1238.

List od J. Zajíce k mistrm Praž. III. 703.

List odpowedací od kr. Polského Mozkowi mr-
zutému tyranu IV. 406.

List odwolání, od J. Husa III. 135. b.

List opatstwí jeptišek ádu cisterciens. se týkající \.

416.

List pastýe k stádu od prawého owence Kr. na

as pod jménem Helw. a Augs. nábož. oddle-
nému, od J. Bohdaneckého VI. 1823.

List pastýský M. J. Rokycany III. 045.

List pastýský bisk. Brnn, z SluHeru Ví. 2122.

List Pia II. k tureckému cis., pel. Sim. Lomni-
cký IV. 560.

List pokušení III. 758.

List posilací k tureck. cis., pel. S. Lomnický IV.

1371.

List s nebe II. 160,

List c. k. Prachynského auadu Ví. 754.

List satyrický proti jednuškám, od Old z Kalcnicc

III. 686.

List týkající se kláštera karmclit. bosák w Pacow
V. 407.

List Viktorina, knížete Minslerbcrského etc. III. 488'

List wýsadní poádku peka. IV. 1122.

List z botanického slowae I. 12.

Lístky pilnosti za odmnu pro školní mládež, odK.
^Vin:lického VI. 1370. d.

Listiny kláštera sw. Anny w Praze V. 450.

Listiny kláštera Augustian u sw. Wácslawa w
Praze V. 436.

Listiny kláštera sw. Hawla w Praze V. 409.

Listiny kláštera Kladrubského IV. 581.

Listiny kláštera s w. Kíže V. 453.

Listiny kláštera Paulánského w Praze V. 402. a.

Listiny kláštera Paulánského w Nowé Páce V.

413.

Listiny kláštera panenského ádu praemonst. w
Doksanech V. 398

Listiny kláštera panenského ádu sw. M. 3Iagd. w
Mostu V. 399.

Listiny kláštera Teboského V. 432.

Listiny kláštera Tri nit ar w Praze V. 442.

Listiny opatstwí kanown. regul. Lateran. w Praze

na Karlow V. 447.

Listiny cpatslwí u sw. Mikuláše V. 415.

Listiny opatstwí w Plaších V. 403.

Listiny opatstwí sw. Prokopa w Sázawe V. 426.

Listiny Slowan (Emaus) se týkající IV. 605.

Listy auedníkw a staww morawských od r.

1608. IV. 1128.

Listy eskému krajanu o nynjších píhodách, pel.

od B. J. Dlabae VI. 971.

Listy do nebe IV. 721.

Listy holdowní III. 452.

Listy k pi a uwznni Husa se wzlahující III.

135. c.

Listy (II) k p. J. Koslkowi proti Pikartra III.

681.

Listy kláštera u sw. Jií V. 454.

Listy kláštera sw. Kíže w m. Písku V. 421.

Listy knížetsiwí Opawského IV. 403.

Listy majestatw cis. III. 468.

Listy o powinnosli knží pod obojí IV. 602.

Listy (II) od bratí eských kr. Jiímu III. 642.

Listy od bratí eských kr. Wladislawowi III.

738
Listy od Hynka z ían IV. 240.

Listy (II) od Marsilia Ficina III. 212.

Listy od M a t j e paustewnika III. 806.

Listy (II) od Bart. Mitysky a Kaš. Hlawáe z

lioUandu psané V. 370.

Listy od ehoe III. 667.

Listy od Wácslawa knze IV. 1239.

Listy od kr. Wladislawa III. 467.

Listy od Wladislawa a Ludwíka III. 500.

Listy od swob. p. z Zerotína Karla V. 646.1.

c. d. e.

56
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Listy od Jana Žižky IH. 47ft-

Lislv |ion;nu-né, pro polní hospodáic atd.. z néiii.

p>el. od J. Šk^pánka YJ. 1503.

listy posilací pp. Jjiros. a Wralis. z Pernštcina
iV. 1119.

Listy rozliné H. 105.

Listy tykající se wyiiowáni mládeže na wenkow-
skýcli školách, od J. Formánka VI. 1266.

Listy z dáwnowkosti, pel. elakowský VL 578.

Listy a knndšdifty o hrozným a strašliwým pádu

Spíry Františka. Píd. 68.

Listu šest Kartusiana Bruna III. 810,

List sedm apokaliptickych wyswtlení, od M. Sam.

z Dražowa V. 823.

List dwadcatero pátelských k cwan<r. neb prote-

stantm w Cechách bytujícím . od .1. V. .lirsíka

VI. 1856. e. / '

Lite, avíz: Rozdlení, Ziwobylí.

Litomice, wiz : Kázaní.

Litomyšl, wiz: Historie, Knihy^ Owyobcowáni, Psaní.

Litterae de ritibu.s univcrsilal i s studii Prag. III.

136.

Litterae magistrorum Prag. ad Ferdinandm IV.

1254.

Litery prwní kesf. uení, od J. Simonidesa V. 751. b.

Litomice, wiz : Akta.

Lkáni duší wicích po žiwotu wném, od Tom.
Rotta VI. 1987.

z Lobkowic, wiz! Citowé, Kázaní, Spoádání,
z Lobkowic Boleslaw, wiz: List.

z Lobkowic Polyxena, wiz: Zízení.

Loci communes, pel. Kašpar kižowník IV. 1249.

Lodi církwe sw. rytíující, od P. Puálky V. 394.

Lodí kupecká s modlit, k p. Marii, od Linharta

Komínka V. 1556.

Lodika Mariánská hojné zboží k užitku bratrslwa

sw. .Skapulíe nesaucí V. 1152,

Logika neb umnicc, od A. Marka VI. 1171. a.

Loketský zwon, od Klicpcry VI. 64 -I. /*/. 2.

Lomnický, wiz : List.

Loretto. wiz:^Knížka.

Los Pilaíka Stepána ald. V. 212
Loštice, wiz: Spráwa.
Loterie pro hospodáe a hospodyn, od Step. Leškv

VI. 1179.

Loterie pro panstwi Hluboš^a Picín VI. 1146.

Lotrowská peleš, |iel. od P. Sediwého VI. 608. b.

Lcw, od P. Sediwého VI. 608. h.

Lowci Alpští, od Fr. Tomsy VI, 822. i.

Lucerna ardens cl lucens ctc. sw. .lan dc Rcífis, nd

\\. Mezleckého V. 910, c.

Lucian syn Florcntinuw a ober Skalenská, od .1.

Jawornického VI. 1196. d.

Lucidá II. 80.

Lucie, od Mme. Charles Reybaud, VI, 888,

Luba rili chemie zkušná, od .1. Sw. Presla VI, 1483.

Luba ili chemie emeslní, od K, Amcrlinpa VI.

1485. a.

Luišt pekelné, od Dr. Hilaria IIL 637.

sw. Ludmila, wiz: Perla, Žiwot.
Ludmila wdowa oprawdowá, od .1. len Libertina

V. 923. a.

Ludmila, od Wnjáka VI. 696.
Ludwik král, wiz: Listy.

Ludwíi XVI., wiz: IVowiny, Zpéw, Žiwot-
Ludwik skoce, pel. nd tháma VI. 607. bbb-
Ludwik malý wysichowancc, od Šmida Ví. 1351. a.

Lukáš bratr, wiz; List.

Lumen ad revelationcm gentium, od Cvp. Pesiny
IV. 1638. a.

JI ^

Lumpacivagabundus, od Pícstroje VI. 635, 24.

Lupá, wiz : List.

Luther, wiz: Ziwot, Ziwotopis.

Lžko duchowní spasitedlné wne VI. 2434.

Lyra a mcc, od Drah. M, bar. Villani-ho VI. 346. a.

Modoany, wiz: Zena,

Magnet zprudka Uíhnaucí do žiwota wného. od
M, AVácsl. .1. Kupschiny V.^ 977,

Mahomed, wiz: O puwodu, Ziwot,

Majestas Carolina II. 80.

Majolena, wiz: Historie, Píse.
Majestát daný od kr. AVladislawa 1504. IIL 464.

.Majestát cis. Rudolfa IV. 563.

Májowý sen, od Hynka z Podbrad III. 61.

Makbet, od Shakespeare, pel. od K. Tháma VI.

610. b. — od Kolára VI. 701, g,

.Makbet wndce šotského wojska, z nm, komedie
w est. uwed. VI. 775.

Mali corvi maluni ovum, pel. od J, Libertina V.

761.

Malí muzikanti, od IXierice VI. 1372, m.
Maliko : ne maliko nýbrž slawn . . . (kázaní"), od

W. Procházky V. 998.

Malí, pel. od Štpánka VI, 635. 7.

Malíi, wiz: Ustanowení.
Malowec, wiz: Psaní.

Malta, wiz: Zpráwa.
Malý Cech a Nmec, od F. Swobody VL 113.140,

Malý gratulant, od Jos, a Štp. Bakorftw VI. 1377.

Malv Hawí, od Nierice VI. 1372. d.

Malý rekruta, od Rulíka VI. 633.

Mnlý písa, od .1. Swobody VI. 1365.

Malý Slowan, od J, AI. Dundra VL 133.

Mammotrectus III. 3.

Mandát krále Matiášc, jimi bratí z Morawy
wypowdl III. 139.

Mandát krále Wladislawa o Pikharly III. 145,

Ataudat krále Wladislawa, jimž prwní (mandát)

zkazil III. 146.

Mandát cis. Fcrd. s strany ženní kjižsk, III. 539.

Mandát krále Ferdinanda o Pikarty IV. 523.533.

Mandát cis. Ferdinanda s strany mistra H. Ge-
lasta IV. .535.

.Mandát cis. F c r d i n a u d a o wysazení arcibisk. Praž,

IV. .536.

Mandát cis. Ferdinanda Janowi Mystopolowi a

Mart. .Mlnickému, aby nehodné knzi trestati

dali IV. 540,

Miímlal cis, Maximiliana strany schzí pikartských

IV. 545,

Mandát .1. Kr. wšem kcstanúm poslaný IV, 1861,

Mandát hrabnky Frant. Ilyp. Euscb. Berkowé V,

5(i3.

Mandát proti sauboji, od Lessinga VI, 700. 12.

Mandát Leopolda II. wc wcech cwanggl. nábo-

ženstwí VI. 1106. 1674.

.Manifest .ICM. rakausk. kr. nhersk. a eského léta

1813. VI. 967.

.Mansfeld, wiz: Kázaní.

Manuál památek lowarvsftw emesla mydláského
V. .325.

Manuále lat. huiig. slawon. . od P. Ilrabowského z

Hrahowa V. 183.

Manuále monaftcrii se. Agnetis V. 411.

Manuálník pro klášter 5. panny Anežky w Starém

m. . V. 412.

.Míiiiiialník celé bibli sw,, od .1. Am. Komenského
V, 649,

Manžel mé paní, z franc. pel., od Zbraalawského

VI. 692.

Mapa eské zem III, 190.

Mapa katolická, od .lir. Fera V. 375,
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Maran a Onyia, od P. Šedívvého VI. 782. a.

Marcel pautník z XIX. století, od A. Šwihlíka VI.

830. e.

Maenin košíek, od iM. Dob. Relligowé IV. 1310. a.

Maria-Cell, wiz: Cesia, Diwotwornicc, Knížka, Za-
hrada.

Maria panua, wiz: Hodinky, Hodiny, Králowna,
Krása, Lod, Matka, 31oe, Na nebe etc. O we-
lebnosti, O wnosti, OíTicinm, Panna, Pautník.
Píse, Plá, Pobožnost, Pomocnice, Poselstwí,

Pozdrawení, Radosti, Rok, Rozmlauwání, Sen,
Sláwa, Slunce, Sunamitis, Šlépéje, Traktát, Tríin,

Wéner, Winaika, Zahrádka, Živvot.

Maria Cellenská (blahosl. p-) w tch milostech, které

, . . od r. 1370—1645 prokázati ráila, od Adalb.
Eremiáše V. 1206.

Maria Matfdaiena 11. 42. — w 5 /péwích, od Fr.

Raymanna VI. 2270.

Maria matka boží a nebes králowna (kázaní), od J.

Jawornického VI. 2370. #
Maria matka umírajících V. 1238. — od Jir. Fera

V. 1385. g.

Maria S w a t o h o rs Lá w Cechách V. 1 167.

Maria Sfuarlka, od Siilera VI. 654.
Maria virgo regiae iirbis Brunensis a Sueco ob-

sessae patrona, od Ant. Ferd. Dubrnviusa V. 948. b.

Marie aegyptská, wiz: Historie.

Marie Antonie, wiz: Wypsání.
Marie, dcera pluku, piel. od Peírky VI. 6N4. 5.

Marie Hora, wiz: Popsání.

Marie, rozkoše zahrada atd. V. 1669. VI, 2141. 2281.
2345.

Marie Terezie, wiz : Pamétnosti, Popsání, e, Wci.
Marie Terezie, wiz: Bh žiwota.

Marianka, od Gíithe VI. 671.

Markowá, wiz : Kázaní.

Marnost swéta V. 241.

Marnotratník, od Raimunda VI. 635. 8.

Marš každého echa ctného, od Wawáka Vi. 497.

Martiniani, kronika II. 73.

Martin Bucer, služebník sw. ewang. we Straspurce
IV. 613.

Martin knz, wiz: Clr.nkowé.

Martinek, pel. od Siesslera VI. 632. d.

z Martinic, wiz : Sláwa,
Martinský rohlík a 3Iart. husa, od Tháma VI. 607. b.

Masné krámy, od Prok. Sediwého VI. 608. II. c.

3Iasnicius, wiz : Wzení.
Masopust, od Waw. Rwaowského IV, 684.

Masopust, od Tyla VI. 841. e.

3Iasopustnt blázni, pedl, od Tháma VI. 608, ii.

Masopustní žert, dle Klingsterna VI. 635. o.

Mastiká I. 18.

Mastiká, od J. Marka VI. 824, /i.

Mašinká, od Niimbergera VI, 697.

Matj paustewník, wiz: List.

Mater Neporouena w kláštere Ždiarském, od J.

Khella V. 439.

Mater verborum I. 11.

Mateská láska, od Nierice VI. 883. IV.

Mathusalem, t. j. o daru dlauhowkosti V. 1078.

Matiáš Corvinus, wiz: 3Iandat, Smlauwa.
Matláš císa, wiz: Akta, Korunowání, Odchod, Píse,

Pitažení, Psaní, Smlauwa, Wjezd, Wolení, Wy-
psání.

Matka swlla wného Maria na wýsosti wítzu-
jící církwe ... V. 986.

Matka swatohorská 3Iaría pepodiwná w zázracích

a milostech V. 1172.

Matka a dcera, pel. od Tyla VI, 673. b. sw. V. «.

Matky znamenité chrámu Welehradského dcera zna-

menitá chrám Poleowskv etc, od M. Bartvsa V,

974. c.

Matrikath (Bosákuw) proti mistrfim Praž. podobojí
III. 718.

Matris slavicae filia erudita vulgo lingua graeca, od
Danko wského VI. 122. b.

Maudrá paní w lese, od Kotzebue VI. 635. 11,

Maudrost katolických rodi atd. V, 806, — od Ant,

Konáe V. 1394.

Maudrost aneb rozjímání k nabytí bázn boží, z

wlask pel. V. 1434.

Maudrost od boha poueného starce, e pi pohbu
Paw. .Iežowi:c, od M. Szepeši-ho VI. 2083. b.

Mauíenín. wiz: Píse.
3Iaximilian II.. wiz: List, Písnika. Podniknutí, Po-

heb, Píbhy, Psaní. Spis, Ziwot.

Maximilian arcikní/.e, wiz: Spis.

Maucha, pel, od J. W. Sommera VI. 1358. b.

Me Golia.šíi, od J. Jafeta IV. 561. c.

Me a kalich, od J. Kr. Wocela VI. 555, b.

Meislaw a Blanka, od Jedliky VI. 639.

Mediolan, wiz: Popsání.

Meditací eské na celý rok V. 1618.

Meditationes se, patrm, pel. od Tob, Mauenína
IV. 1965. a.

Megera, od Krameriusa VI. 785. c.

Mechmet, wiz: Nowina.
Melodiatnra neb partiluni. od Ad. SkuUetiho VI.

180.

Melodie a zpsvv smutného kawalíra o lásce, od

AV. J. Rosy V. 195.

Meluzina, wiz: Kronika,

Meluzina, od Sluny VI. 611. x.

Meluzina z iiem. pel. VI. 716. 2,

Memorabilia (zápisky) od r. 1575—1620. IV. 288.
— od r. 1578—1620 IV. 465.

Mentor neboli widce k blaženému žiwotu, od Sil-

via Pellika VL 1203.

Mesiáš, od Klopstoka VI. 544.

Msíek pobožný V. 1440.

Msto na hfie wystawené ...Plze na den pa-

mátní wítzstwí, od Damasa Strnada V. 894.

Metamorfoseon O vid. 15. knih. V. 255.

Methode in kurzer Zeit echt bohmisch zu lesen und
zu schreiben, von K. Thám VI. 42.

Methodus Herbaria, od Ad. Zalužanského IV. 877. a.

Mezeí, wiz: Památky, Diarium. Kronika, Pamti,
Poznamenání.

Michal arnišenko, od Kuleise VI. 853. b,

31ikowá, wiz: Winš,

3Iikuláš bratr, wiz: Hádání.

Mikuláš sw. hospodá dobrý a^ prozetedlný, od Ig.

Libertina V, 923, d.; wiz: Žiwot.

Mikuláš hrab Zrinský. hra pel. od Fr. Tomsy
VI. 653. e.

sw. Mikuláš w Praze, wiz : Listiny,

sw. Mikuláše láze, wiz: Láze.
Mikulášowo nadlení, hra od Tháma VI. 607. c.

Miláek Ježíše sw. Jan Nep. V. 1041. 1043.

Milada a Jindich pow. VI. 868.

Milewsko, wiz : Zpw.
3Iilina, od Zieglera VI. 740, c.

3Iilislaw aneb Teplití kowái, od Prok. Sediwého
VI. 608. II. e.

Milkowání w Plzni, od Tolda VI. 635. 9.

Miloslaw Wlnowský, Bremský kormidelník, nowý
Robinson, z angl. od Jos, Zimmermanna VI. 1382,b.

Milowání dwoje: jedno druhému odporné (swta a
boha) V. 1480.

Milowati budeš bližního swého jako sebe samého,
od Nierice VL 1372, e.
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Milovník iikrifowaného Ježíše, sw. Jan IVep. V.

1040.

Blilowník a sok w jedné osob, pel. od Scdiwého

VI. 608. n.

Milozor. od Zieglera VI. 740. b.

Mina z Blahodowa. od Lessiniia VI. 689. k.

Jtlínni iipríniné žák Hra dištských, od J. Hájka
VI. 376.

Minsterlterk. wiz: Zápisy.

Míniicí a pronoslika Krakowská IV. 757.

Minucí J. Strannského IV. 761.

Mínucí Adama lliibera .Mezeického IV. 773.

Minucí od r. 1617. IV. 77S. e.

Minucí hospodáská ke cti sw. W oj I echa VI. 1414.

linucí na r. 1785. od .Micli. Griiíinera VI. Hl.').

Minucí hospodáská, od ho.^podáíského spolku w
král. eském VI. 1419.

Minucí Ign. Paulína Hunewnlda. Pííd. 35.

Mír zemský kraje Bolesl. Hl. 366.

Mír zem.ský kraj Kauím., Cáslaw., Chrudim, a Hra-
deckého III. 307.

Míra nesmírného poslušenstwí papež., od J. Miroše

III. 780.

Miracula (II.) Christi, od Jii-. Tesáka IV. 1613. n.

Misccllanca personas serulares et res potíssímum
civiles conrernenlia V. 287.

Miscellanea ad historiam patriac Moraviae (esky),
od J. r.allaše VI. 991. b.

Missal slagolilický z Emaus zstatek II. 177.

Místa nejpatrnjší ki^esfanstwa: Jerusaléni, Betlém
a Nazaret, pel. od Fr. Slavvíka VI. 1118,

Místo ohn skrze knze z oltáe obti uzatého a

skryt schránného, totiž hrob sw. . . . sw. Jana
Nep.. od .Mat. Krátkého V. 965. b.

Místopis a historie mstvse J a bio nho nad Or-
likau, od F. A. Wacha VI. 1020. h.

Místopis msta Rakowníka, od M. Stembery VI.

1026.

Mistr Bohatá, aneb: Prací se žiwíme, hrau se za-
wádínic, od Nierice VI. 1372. x.

Mistr Laukotský a jeho towaryšowé VI. 886.

Mistr .Martin bedná, od Holbeina VI. 700. 13.

Miste powz, kteí ptáci lepší jsú ... III. 719.

Mládenec neb Orlijík maudrosti wné lil. 878.

Mládenec zawcdený sw. AVít V. 1289.

Mladý bubeník, od INierice VI. 1372. g.

Mléko isté prawdy boží, t. j. katechismus k wzd-
lání mládeže církwí božích esko-bratrských, od
Theof. EUnera V. 801.

Mlíkosrby, wiz : Elegie.

3Ilnwnicc eská, od W. Hanky VI. 79.

Mluwnice eská, od K. Kysela VI. 83.

Mluwnice eská, od J. Malého VI. 95.

Mluwnice eská, od L. Zieglera Vi. 92.

Mluwnice maarská, od Lud. .Melccra VI. 116.

Mluwnice nmecká, od Ant Bišického VI. 112.

Mluwnice nmecká, od Celakowského VI. 90.

Mluwnice nmecká, od Sýkory VI. 114.

Mluwnice polského jazyka, od \V. Hanky VI. 102.
Miuwnictwí a zjewení, od Fr. Skorpíka VI. 1872.
Mlyná a jeho dít, od Raupacha VI. 709.
Mlykaka a oba mysliwci, pel. od Tháma VI. 607. o.
Miynárowa Liduška VI. 864.
Mncmotechnika, od Edw. Picka VI. 1169.
Mnislaw a Swtiwina, od Šediwého VI. 782. c.

Mnišek, wiz: Kantáta, Pfiwod.
Moc a ctnost magnetowa. od Aug. J. W. Saukupa

V. 915. a.

Moc boží nad žiwotem i smrtí mocná pi žalostné
pamalrc smrti JCJ. Frant. I., od J. Mojžišowie
VI. 2057.

Móda, od Bencdixa VI. 035. 10.

Modláka, od (íunlhera VI. 625. b.

Modlení wecjné we stedu a w pátek V. 1573.

Modlení wraucí a zpwy lidu kest., od Dewolyho
VI. 2379 d.

Modlitba, od M. Ji. Carolidesa z Karisperku IV.

211. d.

Modlitba, od Daw. Crinita IV. 1956.

Modlitba, od Dikasta IV. 1508. a.

Modlitba (kr. Šaloniauna), od W. Dobenského IV.

1953.

Modlitba Hanuše Fridricha korfirsta saského proti

wálce cis. a pap. IV. 1933.

Modlitba, od Jelena VI. 259.

Modlitba, od Jessenia z Jesscn IV. 1993.

Modlitba Josefa II. za swnj lid VI. 1042.

:\Iodlitba, od J. M. Krále VI. 238.

Modlitba, od P. Fr. Nowatiusa V. 1553. k pti rá-

nám p. n. J. Kr.

Modlitba s^« Petra 11. 173.

Modlitba krásná božího umuení II. 172.

Modlitba k p. Marii HI. 929.

Modlitba proti Turku IV. 1931.

Modlitba w as tžkých pokušení IV, 1942.

Modlitba dítkám užitená IV. 1950.

Modlitba, která se na milostiwé poruení J.M. kur-

firstské po wyznání a absolucí sw. ewang. mi-

lostiwém lét íkati má V. 373.

Modlitba exulantu w Lesn polském V. 1544.

3Iodlitba k blahosl. p. Marii V. 1578. — proti mo-
rowé rán V. 1581.

Modlitba proti protestantm w kurf. baworském V.

1.596.

Modlitba k bohu wšemohaucíniu V. 1617.

Modlitba we zpwu na den památky stoletého Ju-

bileum kanonizací sw. Jana Nep, VI. 249.

Modlitba má a potšení mé we wšech pripadnostech

žiwota VI. 2407.

Modlitba neb požehnání sw. tí král. Fíd. 77. a.

Modlitba za nawrácení slowa božího. Píd. 77. b.

Modlitby Jak. Akantidomitisa IV. 1982.

Modlitby Ad. a Mik. Aletin IV. 1992.

Modlitby z Anselma wzaté III 932.

Modlitby Paw. Aquilina IV. 1964.

Modlitby Jiího Dynasta z Míkowa IV. 1962. a. —
o milowání boha IV. 1962. b. — z knh sw.

Bernarda IV. 1692. c. — w as žalosti IV. 1692.

d. e. — pro paní a panny f.

Modlitby M. Sam. z Dražowa V. 1532. b. — k asm
tmto posledním zarmauceným pípadné V. 15.32.

c. — k slawnostem weyroním V. 1532. e. —
duši truchliwau oberstwující V. 1532. g.

Modlitby Tom. Draského VI. 1727. a.

Modlitby J. Fera IV. 1997. — k sw. patronm
eským V. 1539. c.

Modlitby Františka I. umírajícího V. 1655.

Modlitby Gertrudy a Mechlildy V. 1604.

Modlitby \V. GIcycha V. 1602. d.

Modlitby W. Hanky VI. 2406.

Modlitby J. Hrdliky VI. 2292.

Modlitby, z nm. pel. od Hýbla VI. 2375. ; od téhož

pel. VI. 2408.

Modlitby Mich. Institorisa pro wojáky VI. 2302.

Modlitby El. Jakobi Chrudimského IV. 1977.

Modlitby od Jakuba o umuení pán IV. 1970.

.Modlitby, z Raitra pel. od J. Jawornického VI.

2331. c.

.Modlitby sw. Jeionyma III. 853.

.Modlitby .li. Johannidesa V. 1555.

Modlitby Šim. Jordánského. Píd. 48.

Modlitby W. Kodeda IV. 1974.
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Modlitby J. Am. Komenského V. 1557.
Modlitby, pel. od Dan. Korbeli-ho pro schowance

c. k. akademie VI. 2301.
Modlitby J. Krejího wc wselikých potebách du-

chowních a tlesných VI. 2327.
Modlitby, od Tom. Kubelky VI. 2337.
Modlitby, od K. Kuzmanyho k nábožnému wzd-

lání wících wé wíe, w lásce a w nadji VI.
2417.

Modlitby Lilardy (?) IV. 1946.
Modlitby J. Matheoh Scdlanského IV. 1954.
Modlitby Eliáše Milesia Rejšického Píd. 75.

Modlitby Mat. Miletinského IV. 1995.
Modlitby Joach. Misingera. Píd. 76.

Modlitby, od Kašp. Motšického. V. 1582. b.

Modlitby Ond. Muškula. Píd, 79.

Modlitby na žalmy, pel. od Bart. Actolického IV.

1944.

Modlitby, od .1. Nimburského IV. 1994.,
Modlitby Boh. Ojíre z Oedlic, IV. 1959.
3Iodlitby Jeronýma Palingeria Horského. Píd. 92.

Modlitby Alše Paizka pro dítky VI. 2293. 2376.
Modlitby, od pap. Pia VI. VI. 2286.
Modlitby, pel. od Fr. Poláška VI. 2344.
Modlitby W. Pražského V. 1587.
Jlodlitby Lud. Rabus. Píd. 123.

Modlitby na spsob žalm, pel. od Ráka z Cho-
teyiny IV. 1955.

Modlitby, od J. Rautenkrance, za požehnání c. k.

wojsku VI. 950. d.; od téhož pro mladé lidi VI.

2318.

Jlodlitby ehoe Rechtera z Aldenberka IV. 1975.

3Iodlilby Jana Rosáce IV. 1985. a. — s píprawau
k smrti IV. 1985. b.

Modlitby J. Salatnaye VI. 2334.
Modlitby Sixta z Oltersdorfu IV, 1943.

Modlitby AVácsl. Slowacia pobožným pannám, paním
a wdowám IV. 1972. a. — obecní IV. 1972. b.

Jlodlitby lowka nemocného, od 3Iat. Wácsl. Sol-

nického V. 1540.

3Iodlilby Mik. Stipariusa Strakonického IV. 1968.

a. b.

Modlitby J. Strannského IV. 1934. a. b.

Modlilby Mat. Stríbrského IV. 1980.

Modlitby, pel, od M. Jana Sudleciusa IV. 1996.

Modlitby W. Sarauna Iloického V. 1565.

Modlilby J. Šolce VI. 2394.

Modlitby W. Štefanidesa Teplického V. 1,54.5.

Modlilby J. Štelcara IV. 1976.

Modlitby Paw. Tešláka pro pocestné VI. 2290.

Modlitby Fr. Tomsy VI. 2307.
Modlitby Jir. Tranowského V. 1534.

Modlilby w as wálek, od W, Trojana IV. 1991.

Modlitby J. Wcgha VI. 2303. — téhož VI. 2313.-
téhož k božské spravvedlnosti VI. 2388.

Modlitby malikých, od K. Winaického VI. 1370.
c. 2448.

Modlilby Ji. Wicelia IV. 1961.

Modlilby, pel. od Krist, i Wletína IV. }945.

Modlitby z písem sw. Mart. Wolfia V. 15G9.

Modlitby Vine. Zahradníka VI. 2418.
Modlitby Jos. Zachia IV. 1973.

Modlitby Tob. Záworky IV. 1951.

Modlitbj církewní, od Zieglera VI. 2121. a. b.

Modlitby we werších II. 27.

Modlitby nejstarší II. 167.

Modlilby pro paní z Rožemberka II. 171,

Modlitby pro osobu ženskau II. 174.

Modlitby po pijímání II. 175.

Modlitby a rozjímání duchowní III. 938.

Modlitby III. 939. 942.

Modlitby poínají : Pane boe w prchlosli Iwé nera
mstíti nade mnau III. 943.

Modlitby pro ženskau III. 944.

Modlitby poínají: Bože, jenž pro wykúpenií swta
ráil jsi . . . III. 946.

Modlitby sw. oleu IV. 1926.

Modlilby na každý žalm IV. 1927.

Modlitby k následowání žalmowému IV. 1930.

Modlilby (II) za králowstwí eské IV. 1932.

Modlitby proti obecním nedostatkm IV. 1935. 1941.

.^lodlilby na otenáš IV. 1937.

Modlilby IV. 1938.

Modlilby z písma sw. IV. 19.39.

Modlitby o swatoswaténi kšaftu weee pán IV.

1947.

Modlitby z písem sw. IV. 1949. 1950. 1989,

Modlilby ke dním suchým IV. 1900.

Modlilby IV. 1969. 1981.

Modlitby a písniky na den narozeni p. Hvnka z

Waldšteina IV. 1978.

Modlilby z agendy knží ewang. IV. 1979.

Modlilby kazatelské IV. 1983,

Modlilby w as wálek neb obležení od nepátel
IV. 1998.

.Modlitby rylmowní V, 182,

Modlitby a písniky zwlášté k narození p, V. 1531,

Modlilby V. 1536.
^

Modlilby w as protiwenstwí církewního V. 1542.

3Iodlitby exulanta V. 1559.

Modlitby V. 1560.

Modlilby za šfastnau smrt V. 1568.

3Iodlitby a písniky z autoru ewang. V, 1577,

Modlitby ped a po zpowdi V. 1609.

Modlitby V. Í628.

Modlilby pro mládež V. 1630.

Modlitby ranní a weerní V. 1632.

Modlilby vv hrozných píhodách V. 1635.

Modlilby školní pro mládež V. 1638.

Modlilby V. 1642.

Modlitby a písn o pokání a o weei p. V. 1643.

Modlilby aneb spiisob srdce swé wyléwati ped
obliejem božím V. 1646.

Modlilby V. 1648.

Modlilby Mariánské Laurelanské V. 1056.

Modlilby k sw. Ann V. 1663.

Modlitby VI. 2232. 2297.

Modlitby upímného wzdychání k pcpodiwné pro-

zeledlnosli božské VI. 2348.

Modlitby pi proccssí na slawnost Božího tla VI.

2363.

Modlitby VI. -2374.

Modlitby pautnické k sw. obrazu p. M. VI. 2409.

Modlilby ke mši sw. VI. 2437.

Modlilby k weiejné i domácí pobožnosti VI. 2447.

Modlitby k uwcdeni malikých k pobožnosti domácí
VI. 2450.

3Iodlitby w adventní nedli. Píd. 77 e.

Modlitby na desatero pikázaní. Píd. 77. f.

Modlilby. Píd, 77. g. h.

Modlilby kající z písem sw. Píd. 77. i,

Modlilby za wšelikó tlu i duši potebné wci. Pid.
77. k.

Modlitby ze žalmu. Píd. 77. 1.

Modlilby nedlní. Píd. 77. m.
Modlilby pán s weykladem. Pid. 77. n.

Modlilby pro mladé i slaré lidi. Píd. 77. o.

Modlitby za poteby církAve sw. Píd. 77. p.

Modlitby z aklinající neb zažebnající powtí Píd.
77. q.

Modlitby z tch wcí, kteréž modlitba pán w sob
zawírá. Píd. 77. r.
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Modliteb .*edm áslek Mart. Molera, pel. od Tob.

Mauenina IV. 1905. b.

Modliteb šest w nemoci téiké postawenho loweka,
od Paw. >'onniusa V. 1541.

Modliteb patnácte s\v. Brigidy o umuení pánc V.
1589.

Modliteb kazatelských od slawnosti swat až do
adyentu dil II. V. 1647.

Modrowaus, pel. od Macháka VI. 649.
Modrowaus, od Lewalda VI. 689. I.

Mongolowé, wiz: Wypsání.
Monita salulnria se. joannis III. 20Í?.

iMons pielatis etc. V. 1183.

Mons Thabor evangclirae verilati;;. od J. Chrisost.

Táborského V. 877. b.

Montechi a Kapulelti. pel. od W. AI. Swobody VI.

685. 2.

Morana, wiz: Píseií.

Monumentm ntíre Jana z Prosee a na Jiinárh
IV. 1684.

Morawa. wiz: Jádro. Jednání, Knihy, Kronika, La-
mentací. Listy. .Miscellanea, Pamti, Poznamenání,
Privilegia, Snm, Swobody. Zízení.

Morawšlí biskupowé. wiz: Biografie.

Moe pro plnost wod , t. j. milosti Maria od an-
gela proto iiazwaná milosti plná. od J. Norb.
Platzcra V. 991.

Moreau. wiz : Ziwot.
Moskwa, wiz: Cesta, List,, ^owiny, Poselstwí.

Most, wiz: Listiny.

Mostek aneb sestawení skromných myšlének, od M.
Klácela VI. 1172.

Mraweniitko III. 215.

Mrawokniha pro kesf. wlasience, od M. C. Polh-
manna VL 2219.

Mrawopisy Catonowy lat. i esky II. 72.

Rlrawowé šlechetných dítek, od W, Krameriusa VI.

1286. d.

Mrawy starých Cech, od Stuny VI. 611. s.

Mrtwý host. od Zschokke VI. 856. b.

Mstitel šlechetný, dle Chimaniho VL 1208.

Muírna wná zatracenc&w, od Sam. Pet. Fortu-
náta Kauimského V. 1393. c.

Mudrci, wiz: Kronika.

Mudrci II. 73.

Míij bratr Arthur, od Andersena VI. 853.

Mj synu nejmilejší, kamž odcházíš w as nynjší
.... IV. 194.

Mumraj Zbomické prawdy, wymaškaený od J. Ctib.

Kotwy IV. 1433.

Museum, wiz : Jednání.

Mustrunk lidu u m. Znojma IV. 434.

Múza Morawská, od Jos. Gallaše VI. 284.
Múza Srbská prostonárodní do Cech piwedená, od

Hanky VI. 287 b.^

Múza Tatranská, od Šafaika VI. 285.

Múza ze Slowenských hor, od Ji. Palkowie VI.

280.

Muzika, t. j. knížka zpwákm náležité zpráwy w
sobe zawírající IV. 44.

Muzika, t. j. zpráwa k zpíwání náležitá, od J. Jos-
quina IV. 43.

Muzika eská Mariánská radostná i žalostná, od
Ad. Mihny z Otradowic V. 91. a.

Muzika swatoroní, od Ad. Michny z Otradowic V.
91. b.

^

.Múzy anglické wechoslowanskémodwu, od Bohuši.
Tablice VI. 282. c.

Muž apoštolský aneb žiwoi a clno.sti patera Albrechta
Chanowského, od J. Tannera V. 1291.

Muži sw. bohu wrný (píse) VI. 256. g.

Myrrhowý wneek, od Marie Antonie VI. 833. b.

Mysli kesfanské, jakby každá hodina mela stráwena
"býti. od W. KJeicha V. 1381.

Mysliwna na hoe sw. Maurice, od Kórbera VI. 854.
'1371. d.

Myšlení Lud. Muratoria o wypuzení werejného že-
brání, z wlask. pel. od A. J. Trutnowského VI.

1225.

Myšlénky kající hríchpw swých litující duše V. 1474.
Mýto >Vysok. wiz: Cest.

Mzda krwe nejswtéjší, od Eug. Rádla V. 973. b.

Na den narození cis. Frant, II., od Tomsy VI.

383. m.
?ía den prowozowání eské hry: Betislaw a Jitka,

od W. Zimy M. 365. c.

IVa den uwedení prol". eské literatury p. J. Ne-
jedlého na uiielskau stolici 1. 1801., od J. Ru-
líka VI. 379. c.

Na dikaz \jdnosti a lásky P. Gerlakowi Pau-
sowi, od Dlabae VI. 360. c. d.

Na Wácslawa Koce a Johunnu Clam - Gallašowu

VI. 392.

Na nebe wzetí p. IMarie 553. weršíi II. 37.

Na památku Jos. knížete z F iirsten herku gene-
rála eského, který byl 1799. w bitw u Stok-

achu w Swábích zabit VI. 383. f.

Na opwatelkyni Klopštocka VI. 359. d.

Na Plze, od Sedláka VI. 424. a.

.\a poheb rytíe Ilenricha Straky z Nedabylic V.

198.

Na píjezd cis. Frant. I. a cis. .Marie Ludowíky
do Prahy 1. 1810. VI. 402.

Na píští wys. dtist. p. J. Tacheci-ho kanowníka
Litom. do Mcel VI. 412.

Na slawnost padesátého dne narození 5. íj. 1842

p. Cyr. Frant. Napowi praelatu . .. od M. Klá-
cela VL 487.

Na smrt p. Sigm. Smiického z Smiic, od Sim.
Thad. Bedee IV. 190.

Na srmrt swob. p. Jak. z Wimmeru, od Wewerky
VI. 311. b.

Na smrt P. Sztoczsko Gurka Suranského, od Ant.

Bernoláka VI. 2080.

Na spálení knih Wiklef. III. 39.

Na toto JCM. poruení auad administratorský a

konsisto strany naší pod obojí jest obnowena
IV. 537.

Nabízení libé k radostnému plesání Praž. obywa-
tel 9. Srp. 1784 pi zaátku sjednocení prw
rozdílných tvr mst VI. 362.

Náboženslwí malých dítek VI. 1279. 1755.

Náboženstwí prawé w patrných duwodech od po-
átku swéta až do našich as&w krátce složeno

VI. 1759.

Náboženstwí we wýkladech a rozmlauwáních, od
Fil. Nedle VI. 1836. 1907.

Nábožnost lwerá pro mládež školskau, z nm. pel.
od M. Krist. Pešky V. 1603.

Nábožnost, kterau pi poswcowání chrámu.. . plá-

polali kesané ewang. Wsetinští, od J. Hrd-
liky VI. 201. a. 1100.

Nábožnost z rozšíeného pi králi našem titulu cí-

saského spojená s weselau nábožností pi obno-
wení památky poswcení chrámu božího doswd-
owána, od Siona .Magoidského VI. 228.

Nábožnost domowní we zpwích, od J. W. Simka
VI. 2254.

Nadání král. hrad a twrzí lil. 463.

Nadání zadusí Ka rlo týnské ho IV. 583.

Nadje pcwná wrících w as obecné úzkosti, od

Sam. Lischowini-ho V, 1045,
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Nadje božská spasitedlii (laufijící w nadjí iipew-
nní pílišn se spoléhající a zaufanliwý k na-
prawení V. 1518.

Nadje pewná blahoslawené nesmrtedlnosti, w kte-
réžto se p. Paw. Fabri . .. pi swém z tohoto
swla odcházení skrze Ond. Plachyho rozluuje
VI. 363.

Kádenník, pel. od Tháma VI. 607. f.

Nádenník, pel. od Thánia VI. 607. (j.

Nádoba od stawu cti poswcená, t. j. od Boha po-
ctný sw. Jan Nep. V. 1029.

Nadpisy nkterých knih w deskách zemských od r.

1576—8 a 1677 IV. 206.

Nadpisy \ve dskách zemských V. 227.

Nahlédnutí do hrozné propásli audíi božích, od
Mik. Drabíka VI. 1404.

Náchod, wiz: Potok.

Nájemník Kmínek, od Kotzebue VI. 716. 3.

Nález panský za kr. Ladislawa III. 309.

Nález panský za cis. Sigmunda III. 212. 314.

Nález saudu dworského 111 316,

Nález o nowého krále III. 416.

Nalezenci, od Nierice VI. 1372. t.

Nalezenec, od Tyla VI. 673. b. Sw. I. (i.

Nalezenec, od Šwihlíka VI. 80. f.

Nalezení ostrowa Madry, od Lafontaina VI. 820. a.

Nálezovvé (Nálezy) panské za Karla a Wáclawa II. 99.

Nálezowé práwní a saudní za Jana, Karla a Wác-
slawa 11. 100.

Nálezowé za kr. Ladislawa III. 310.

Nálezowé panští za kr. Sigmunda až do Wladislawa
III. 311.

Nálezowé (Nálezy) saudu dworského, komorního a

zemského z XV. stol. III. 315.

Nálezowé prwní, od kr. Sigmunda III. 317.

Nálezowé saudu zemského za kr. Wladislawa III.

319.

Nálezowé snmu 1497. III. 418.

Nálezowé snmowní III. 450.

Nálezowé práw zemských král. cesk. IV. 1 102.

Nálezowé z desk zemských od r. 1536. IV. 1104.
— též od 1542—1558. IV. 1105.

Nálezowé saudu zem.-.k. 1595 a od r. 1491— 1582
IV. 1108.

Nálezowé apellací podlé abecedy IV. 1109.

Námluwy w Kolodji, od Scb. Hnwkowského VI.

674. p.

Námluwy, od Zschoklie VI. 853.

Námoník, pel. od Pecírky VI. 883. VI. a VII.

Nap, wiz: Na slawnost.

Nápwy k písním rozliným, od Wašáka VI. 517.

a. b. c. .— od Martinowského VI. 518. a. b. c. d.

— od Worla VI. 519. a. b.

Nápisy na kameni III. 89. — na peetch III. 88. — na
zwonech II. 22. III. 91. — w kostele matky boží

ped Teynem V. 335. 344.

Nápoj sladký, jak pi trpké nemoci tak pi hoiké
smrti posilující, od Sicsa V, 1492.

Nápoj lásky, pel. od Štpánka VI. 635. 9.

Napoleon Bonaparte, co byl a co jest nyní, pel.
od W. R. Krameriusa VI. 1054. b.

Napomenutí, kteréž jest uinil Justinianowi cis.

Agapetus jáhen III. 225.

Napomenutí k pánfim mst Praž., od ehoe Hru-
bého z Jelení III. 245.

Napomenutí Plzeských k swornosti a opení se

bludíim, od Husa III, 609. a.

Napomenutí starších jed. bratr, k modlitbám III.

742,

Napomenutí Pražanm, od Matje paustewníka III.

779.

Napomenutí ped posluhowáním III. 856.

Napomenuli nemocného III. 894. a. b.

Napomenutí potšilcdlné proti pohaníim wšechnch
kest, potentatíiw, od Bart. Paprockého IV. 171.

též IV. 336.

Napomenutí kesanské Dr. J. Bugenhagia IV. 420.
Napomenutí (VI) jednoho každého kesf. k weei
pán IV. 1283. a.

Napomenuli uinné wšechnm wrným IV. 1314.
Napomenuli pro knzi zwl.išt mladší, od Haw.

Žalanského IV. 1752. b.

Napomenuli wšech wrných w nynjších pokušeních
k duwérnosti IV. 1812. b.

Napomenuti k nawrácení se na prwní opuštnan
lásku jed,, bratr, nkdy rozptýleným jejich ostat-

km z Cech a z Morawy uinné, od J. Am.
Komenského V. 379. h.

Napomenuli lidu božímu w náboženstwí istém po-
slawenéniu V. 682.

Napomenutí, abychom se náboženstwí papeženského
wystíhali, naproti tomu pak nábož. Luther. dále
se pidrželi, od Adalb. Kineckého z RonowaV.
706.

Napomenutí ke wšem nekatolického náboženstwí,
od Mik. Kauzina V. 777.

Napomenutí k tak nazwaným beránkm, od J. Leop,
Zyppelyusa VI, 1751.

Napomenutí W. Lahody lidu swé duchowní stráží

swenému. Píd. 65.

Napomenutí Wittenberských theologfiw k Cechm.
Píd. 81.^

Napomínání Cechíiw a Morawanw, aby kompak-
táta jim podáwaná pijali, od Prok, z Plzn III.

625.

Napomínání k cis. Karlowi V. a stawm nynie w
Speyru snm držícím, aby se o naprawenie církwe
snažn a oprawdow starali IV. 1252.

Náprawa wydaného toho listu a spisu, kterýžto

udlaw Mik, Koná z Hodiškowa, sml poslati

za dar nowého léta k králi JM., od Martina fa-

ráe III. 786.

Narcisky, od 3Iagd. Dob, Rettigowé VI, 852. a.

Naíkání taužebné ni. Plzn IV. 176.

Naíkání zem eské IV. 450.

Naíkání Reh. Nazianzena nad swau zdejšího žiwota
bídau IV. 1771.

Naíkání Kr. p, na newdnost lidskau, od Sim.

Partlice ze Špicberka'IV. 1887. b.

Naíkání nad rychlau smrtí p. Ewy Fabriciusowé
V. 201.

Naíkání nad žalostnými bídami wlasti a církwe V.

364.

Naíkání na služebné dweky, pel. od E. H. Tháma
VI. 1234.

Naíkání taužebné a žalostnobolestné AVácsl. Kle-
menta Zatcckého. Píd. 54.

Naízení obce Praž. proti Pikardúm IV. 532.

Naízení o wybírání . . . posudného IV. 942.

Naízení impressoríim král. IV. 943.

Naízení JCM., jaký ád pi tomto sjezdu a JMC
dworu nyní í napotom w m. Praž. ode wšech
zachowán býlí má, 1570. IV. 945.

Naízení cis. M a \ i m il i a n a o dani z winic IV. 947.

Naízení JMC. s strany drahot w král. esk. IV. 948,
Naízeni cis. Rudolfa II. s strany mince IV. 955.
Naízení wojenské od 17. Záí 1813. VI. 968.
Naízení práwní w dležitosti dobytích pád VI.

1644.

Naízení pro wŠecky kesanské poddané we w-
cech manželstwa, pel. od Zlobického VI. 1666.

Naízení modlitební wšcm lidem, Píd. 77. t.
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Károdopis slowanský, od SHraríka Ví. 1071.

INnrowiiání o hory n Uowy IV. 957.

>arozcní McsúiSe w pirození božském a lidském,

od M. hašp. Uhacopaca Wodaiiského IV. 1447.

iNarození ncjblahoslaweiijší králowiiy nebes, od
Tom. Girlha V. 995.

Následliowé ncwcrnosli, od Kotzebue VI. 645. r.

iSás Bedich, dle Kotzebue VI. GG6.

Kaueni antielské kesf. kat. mládeže wšcm uitc-
líím a ditkám ... V. 779.

nauení, jakby kázaní mohla lidu bjti užitecnálll.813.

nauení k umní poetnímu pro eské školy VI. 1388.
ISaucní k \velmi potebnému osetí lesuw, od W.

Lerharta VI. 1559.

Nauení každému híšnému užitené III. 858.
IVaueni krátké obojí ei nm. a eské IV. 21.

Kauení kesfansUé, od W. Zclolina IV. 762. b.

ÍSauení kesfanské mrawopoestnosti k wšeobec-
nému národu wzdélání. od Bern. Galury VI. 2250.

Nauení kesfanské a modlitby, z uhersk. pel. od
Mích. Blažka VI. 2298. a.

Nauení kesfaníi, od Widemanna IV. 1460.
Nauení, kterak rodiowé dti swé wychowáwati

mají III.- 67.

Nauení, kterak se mají šikowat jízdní, pší i wozy,
od W. Wlka z Cenowa III. 244.

Nauení, kterak se lidé \v as moru chowati mají
IV. 898. 899.

Nauení, klerakby se mlo dobe po esku mluwiti
a psáti, od Ji. Chládka VI. 72.

Nauení manželské, od Šiin. Lomnického V. 188
Nauení mladému hospodái, od Šim. Lomnického

IV. 207.

Nauení mládencm k služb IV. 1739.
Nauení mrawná III. 226. též od Lcou. Fabricia V.

881. 1). c.

Nauení mudrcíiw o sprawowání a .saudcch lidských,
od Brikcí-ho z Licska IV, 726.

Nauení, mfiželi býti kaupení platu bez hiíchu a

lichwy IV. 725.

Naueni o dobrém zwedení mládeže, od J. Uulíka
VI. 1284. b.

Nauení o chowání owího dobytka, pel. od Dom.
Kinského VI. 1524.

Nauení o chowání, šlechtní, hlídání a ošetení
stromu, od J. Teplého VI. 1.539.

Nauení o krawských neštowicích, od B. J. Dla-
bae VI. 1610.

Nauení o lnu setí VI 1551.

Nauení o pijímání pod obojí IV, 1272
Nauení o jjísm sw. V. 810.
Nauení o poátku kesf. žiwota, od Jind. Milde

V. 782. b.

Nauení o poctiwosti nábožné milosti ku pijímání
tla božího a o užitcích zde na lomlo svvét
trpících, od sw. August, a Anshclma III. 868. 869.

Nauení o pokání, od J. Laeta IV. 1305. b: — od
Bart. Flaxia IV. 1348.

Nauení o poznání poátku scdiského hospodástwí
VI. 1489.

Naueni o pfiwodu a zrfislu papežstwa, z nm. pel.
od Theod. de Hybla V. 393.

Nauení o emeslech a umiMostcch ili technologie
wseobecná, od J. Sw. Presla VI. 1584. a.

Nauen, o ízení poddaných a sirolkw, od J. Do-
brenskho IV. 851).

Nauení o sázení a štpowání karlátkowého a šwest-
koweho slromowí, z nm. Krant. z Dietrích VI.
1j3/.

^^ÍÍ^"Ín-
''"''^ "lan^lskén., od J. Zahumenského

IV. iOí.

Nauení o lpaslwí, od W. Skiwánka VI. 1534;— pel. .los. lloydla, od Slawíka VI. 1542.
Aauení o weei jtáii, od B<ih. Tablice VI. 1811.
Nauení o zaátku kesf, žiwota. Fíd. 83.
Nauení o zpowdi V. 697.
Nauení o zwyklém, starobylém, kesf. postu, od

Sim. Lomnického IV. 1741.
Nauení IC) otcowskvch, od J. Kr. Noska VI 1216.

2264.

Nauení prawé modlitby III. 825.
Nauení pro baby, z nm. pel. od Fr, Hynka Kirch-

nera V. 591.

Nauení pro bábv a jich pomocnice, od konsistoe
Pražské V. 592.

Nauení pro dítky, pel. od Ant. Stránského VI. 2422.
Nauení pro lid obecný o domácích jedech a kazi-

jedecli, od lí. Amerlinga VI. 1604.

Nauení pro lid sedlský o nemocech dobytka ko-
ského, howzího, owího a swinského VI. 1640.

Nauení pro mládež, od Wend. Duška VI. 1309. a.

Nauení pro mládež sedlskau, od Jos. Prokopa VI.

1270.

Nauení pro mladé sedlské hospodáe, od Jos. Bláhy
VI. 1498.

Naueni pro nemocné a umírající IV. 1823.

Nauení pro owáky ajiné držitele owín VI. 1643.

též z nm. pel., od Jos. Rautenkrance VI. 1522.

Nauení pro ženicha a newstu, od J. K. Chylíka
VL 2115.

Nauení slowa božího krátké IV. 1734.

Nauení starodáwné wíry bratí IV. 1229.

Nauení šafáw, dle ehož pokraowati mají V.

568.

Nauení troje, kteréhož mfiž požíwati spráwce církwe
k weei p., od W. Widemanna IV. 1409.

Nauení úedníkm hospodáským, od Flor. Gries-

pcka z Griesbachu IV. 867.

Nauení \\íry kesf., od J. Ign. Heinšmidberského
z Tebechowic V. 738.

Nauení wšcch kcsÍRn starodáwné wíry IV. 1487.

Nauení wýtažní na wšcchny nedlní a swátení
epištoly a ewangelia V. 832.

Nauení z knh sw. Augustina IV. 1767.

Nauení z mnohých (ilosoinv wybrané III. 207.

Nauení z písma o kesf. žiwotu a blahost, smrti

V. 1476.

Nauení z saudu ili práwa wyššího m. Brna m-
slíim k témuž práwu se pihlašujícím, od r. 1471

-1G16. IV. 976.

Nauení ženám thotným a b.nbám, od Mik. Klaudi-

ana III. 287.

Nauení ženichowi a ncwst. od Fr. Nedle VI.

2120.

Nauení a cwiení w pobožnosti VI. 2224.

Nauení a zpráwa utšená k asu nonímu. Píd.
82.

Nauka evangelii Chrislusowey , od Ond Paulini-ho

VI. 1831.

Nauka k štstí a blahoslawenslwí, zwlášf pro mládež
školní, od J. Bocko VI. 1283. .1795. 2217.

Nauka ei slowanskej, od Lud. Stiira VI. 99.

Nauky domácí, z Uesioda pel. od J. Wlka VI.

925. b.

Nawedení hwzdásko-lékaské 111. 234.

Nawedtní k niaudrosti, od Ad. z Weleslawína IV.

090.

Nawedení ke tení, od Fr. Studeného VI. 22.

Nawedení ke tení bez abecedy a k prawopisu bez

psaní, od Franty VI. 32.

Nawedení (prakt.) k psaní pro uitele a pžstauny,

od Krátkého VI. 68.
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Nawedení (theor. pralit.) k rychlému nauení se

jazyku eskoslow., od J. N. Koneného VI. 88.b.

Navveení k generálnímu basu, pel, od Eug. K.

Tupého VI. 183.

Nawedení k ladní Forte a piana, od J. Pibíka VI.

185.

Nawedení k pocliwýni mrawum a swobodným liter-

ním umnim, od M. Ji. Carolidesa z Karisperku
VI. 211. a.

Nawedení saustawní ku krasopisu, od J. W. Mazáe
VI. 1174.

Nawedení rodicíi ku kesf. dítek niílowání VI. 1249.
též od Hrdliky VI. 1989. c.

Nawedení, jakby se hluchonmota w prwních létech

dtských poznala a jakby se pedejíti mla atd.,

pel. od W. Staka VI. Í271.
Nawedení k náležitému školnímu wyuowání pro

uitele, pstauny dítek a školní pomocníky, pel.
od Wend. Duška VI, 12G4.

Nawedení k mechanice, od Dundra VI. 1405. a.

Nawedení k stawitelstwí, od Dundra VI. 1405. b.

Nawedení ku zhotowowání mužských šat dle pra-

widelního rozmení míry, pel. od Sommera VI.

1587.

Nawedení o koních, od Ant. Jungmanna VI. 1649. a.

Nawedení k wyhotowení písemností we wšelikých
potebách obecného žiwota, pel. od Jeronýma
Jezdinského VI. 1699.

Náwští o wšeobecném zaopatowacím lístawu, od
Dr. L. R. VI. 1240.

Náwrhy skrowniké stranu now. esk. diwadla, od
L. R. z Riltersberku VI. 189.

Nawržení k poznání a zahlazení morního nakažení,
které... r. 1738 na ruku dáno atd., z nm. pel.
od K. Fr. Rosenmiillera V. 581.

Nawržení o prawdiwém wšech wcí s Kristem
sjednocení V. 1407.

Nawržení náboženská wšem kesanm, kteí krom
církwe kesf. kat. se nacházejí atd., od Ant. Fr.

Jeábka VI. 1852, 2261.

Nawštwowání Pána Ježíše w nejsw. swátosti ol-

tání na každý den msíce VI. 2423.

Nawšlíwení P. Marie VI. 2175.

Nebe swatoswaté atd. ^kázaní ke cti rodiky boží),

od Bohumíra J. Bílowského V. 867. h.

Nebe nowé, kteréhožto pozdwlžena jest sláwa nad
wšechna nebesa, totižto: Norbert sw., od Fr. J.

Bartoa V. 968. b.

Nebe a zem Klí, od Ant. W. Hnojka VI. 1408.

Nebezpené sausedstwí, od Kotzebue VI. 635. 1.

Nebožka paní, od Štpánka VI. 635. II. c.

Nebst diesem Le\icon ist auch zu haben die Grani-

matica zu erlernen die bohm. Sprache V. 26.

Nco o epigrainmatech anebožto Malorádkoch, od
Bernoláka VI. 170.

Nco pro eskau literaturu, od W. Stacha VI. 359. a.

Nedle smrtní (kázaní), od Johanidesa Danhela IV.

1612.

Nedle smrtelná, od Dan. Johanidesa Skoowského
IV. 1903.

Nedwdice, wiz : Zízení.
Nejedlý, wiz: K swátkii. Kázaní, Na den elc.

Nejlepší ddictwí, od Smida VI. 1371. a.

Nejšfaslnjší lowk, od Hoppa VI. 635. 13.

Nmá z Portici, pel. od Chmelenského VI. 659.

Nmá láska, pel. od J. Petcry VI. 872.

Není církew jako církew, která wede k spasení.

Šeslero kázaní, od Škody VI. 1973.

Nerostopis ili Mineralogie, od J. S. Presla VI. 1465. d.

Neslýchaná náhoda slrašliwého hromobití neb že-

brawý študent, od Waidiranna VI. 607. a.

Nesworní brati, od Kotzebue VI. 682. e.

Neškodí pátel zkaiišeti. od J. Reltiga VI. 648. b.

Nešpor eský IV. 146. — od Woldicha Waldv IV.
1986.

Nešastná Zuzanka, od Jlybla VI. 814. b.

Netopýr, od Jos. Wewerky VI. 641. c.

Neuber, wiz : Kc.
Neukirch, wiz: Pauf.

Newstin klenot, od Ilolbcina VI. 635. 12.

Ncwín, od Kabelky VI. 813. d.

Newinnost kající wclikost swátosti sw. Aloysia
a Stanislawa Kostky za swaté wjhláševch,
od Jak. W. Hetlyga V. 943.

Newolníri, od Raupacha VI. 649. i.

Nezemaniim zemanslwí žádostiwým, od J. Keieše
VI. 1194. b.

Neznámý, dle Bulharina VI. 853.
Nigra sed formosa! (erná ale sliná) libellus de

Thaumaturgia Jiinensi V. 1203.
Nimburk, wiz: Artikulowé, Cantata.
Nitra VI. 771.

Nizozemsko, wiz : Edikt.
Noc weselá s swtlem, od Štp. Holomuanského

IV. 1911. a.

Noc hrozná w zámku Paluzzi, dle Melesvilla VI.
635. bbb.

Noc ped nowým rokem, od Gerle VI. 673. 9.

Noc a jitro, od Bulwera VI. 894.
Noc Filippojakubská, pel. od L. P. VI. 902.
Noní mra, pel. od Prok. Šediwého VI. 608. II. a.

Nomenclator (Nomenclatura) lat. boh. II. 11.
Nomenclator sex linguarum III. 13. IV. 35.

Nomenclator lat. boh. III. 24.

Nomenclator linguarum auth. Cornelio Valerio IV.
31.

Nomenclator lat. bch. et germ. IV. 38.
Nomenclator Hadriani Junii medici V. 57.

Nomenclator, t. j. jmenowatel V. 68.

Nomina infirmitatum s esk. wýznamy III. 281.
sw.^Norbert, wiz : Hodinky, Krasospanilá, Penesení,

Ziwot.

Norma, pel. od W. AI. Swobody VI. 683. b.

Nos, od Gogola.

z Nostic, wiz: Kázaní VI. 853.
Notae quae concurrunl .... de juramentis (esky)

III. 474.

Notule bohabojným pannám, od Ji. Prostjowskho
III. 181.

Notule, které od dwor rak., rusk. a franc. ped-
loženy byly I. 1805. VI. 958.

Nowé amazonky, od Tyla VI, 673. 10.

Nowé léto IV. 1829.

Nowé msto, wiz: Diwowé.
Nowé zámky, wiz: O dobytí.

Novelly Florianowy, pel. od Hollmanna VI, 839.
Novelly Cervanlesowy, pel. od Píchla VI. 857.
Novus cruciger, wiz: Kižowník,
Nowina, co se jest pi jedné swatb strašliwého

pihodilo IV. 262,

Nowina, co se jest stalo pi jednom mládenci we
wsi Piufertu IV. 795.

Nowina, co se pi obleženi m: G dánská dalo IV.
404,

Nowina, jak kesané nad Turkem u Blehradu
zwítzili IV. 319.

Nowina, jakým sptisobem Mech met vezír w Con-
stantinopoli jest proboden IV. 310.

Nowina o dobyti m. Polocka IV. 405.
Nowina o njakém obru IV. 637.
Nowina o mordéi jménem Kristinann IV. 2G0. 636
Nowina o porážce u Bndina 1541. IV, 639.

57
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Xowina o šfiisliu'iu píjezdu Arnošta Ho Briuscl

IV. :wa. 4h:».

iVowina o wclikéin obru IV. 'ilf). S30.

,\owina o zá/.nikii, který se stal \v Wodrawci IV. 845.

Aowina o zkáze ni. JMurs IV. 397.

.Nowini slov. národiijc a Orol Talranski. wyd. od

Štúra a Iliirbana Vl. lOOJ.

.\o\viny c. kr. wlaslonské od r. 1789— 1808, wyd.

od \V. hramcriusa VI. 1086.

JNowiny cis. král. powolené Wídenské od r. 1812

—

1816, wyd. od J. Hromádky VI. 1089.

>'owiny eskoslowansk od r. 1783— 1783. wyd. od

Lesky VI. 1087.

Xowiny, jak Turci od Bil kareslu odehnáni IV. 345.

.>owiny. jak C\V. s králem franskm siidnwili se

jest' ráila I V. 3S0.

.\owiny. kterak jest .\inuratlius eis. lurcck. r. 1579

panket w onstantinopoli ninil IV. 311.

iXowinv. kterak r. 1589 Turci a Tataii do Polska

wpadli IV. 314.

iVowinv. kterak Turek pcwnosl Wyhj ts dobvl IV.

310'.

iNowiny. kterak obilí s nebe pršelo, jakau .škodu

powtí we Wostrehoniu uinilo IV. 342.

Aowiny. kterak IVeptalím weliké kníže 31 os ke w-
ské do zenié litewské wpadl IV. 400. 401.

ISowinv, které .se mezi CW. a papežem zbhly IV.

3686.

ISowiny, které se w Durynské zemi staly IV. 829.

Kowiny niésíce záí 1. l.")97 IV. 638.

jNowiny o Antikristu IV. 631.

.\owiny o bilw n Hatwanu r, 1594. IV. .324.

Nowny o cerlu . . . pas<{uillus IV. 214.

Aowiny o dobyti ri. Bylióc IV. 344.

iVowiny o dobvlí pcwnosti .Nowého Hradu IV.

42.-^.

iXowiny o dobytí pewnosti Pápy IV. 354. f.

IVowiny o dobyli Rábu IV. 354. h.

.\owiny o dobytí sedmi pewnosti Inrcc. IV. 357.

IVowiny o dwau kometách IV. 748. 803.

iVowiny o dwau potýkajících se, totiž Turku pohanu.
a husai kcsfanu IV. 301.

Nowiny o jednom zemanu IV. 633.

iXowiny o .IC.M. wálcném lidu w Spi.šgké zemi IV.

Nowiny o ncšfastném l-udwikítwi XVI. králi fran-

ckém, od ;\I. W, Krameriusa VI. 940. a.

iVowiny o porážce Tataru a Turku IV. 340.

íVowiny o sowách do Sedlec pilctlýoh IV. 841.

iVowiny o smrti Sultána Aninrata IV. 333.

Nowiny o spíisobu osoby J)ašel Bndínského,
kterak jat jest IV. .361. a.

iVowiny o škod skrze powtí ii ni, Opawy IV.

402.

iNowíny o Turku a o B n d inu. pel. Bart. Netolický

IV. 295.

Nowiny o tyranstwi tureckém IV. 320.
Aowiny o ukrutenstwi Turku nad kesf. konaném

IV. 323.

Nowiny o weliké powodni w m. Rímé IV- 814.
.Nowiny o wtlikém dopušlni božském w m. ^'rid-

b c r k u a Š p a n d a w é IV. 837.
.Nowiny o welikém moru tureckém IV. 317.
iVowiuy o welikýcli zázracích, které se staly w

polské zemi IV. 810.
.Nowiny o witzsiwi Hanuše kurf. Saského IV.

384.

Aowiny o wítézslwi Karla V. IV. 379.
Nowiny o wítézslwi nad Turkem w Chorwatské

zemi IV. 312.

Nowiny o wilzstwi nad Turky IV. 321. 359,

IVowiny o wllczslwí nad Turky n m. Tolny IV.

361. c.

Nowiny o wilzstwi u Kaparie IV. 338. I'.

Nowinv o WYSwoliozeni zmoci turecké kesanu
IV. "350.

Aowiny o záhub skrze powtí u m. Opawy IV.

810'.

Nowiny o záhub slezské zem IV, 826.

IVowiny o zázracích w Constanlinopoli se zbh-
lých IV. 803,

IVowiny o zázrací<h božích IV. 817,

IVowiny o zámku Sisretu IV. 304.

Nowinv od r. 1544. IV. 631. léž od r. 1586. IV. 635.

též ód r. 1761. 1770. 1775. V. 360.

Nowiny poštowské od r. 1785—1525, od Krame-
riusa VI. 1088.

iNowiny Pražské na r. 1782—1788. VI. 1085.

Aow iny Pražské ... VI. 1093.

IVowiny Pražské poštowské V. 357.

Kowiny pro dti s obrázky a wýklady VI. 1298.

Nowiny staré VI. 728.

IVowiny strašliwé r. 1721. V. 358. b.

Nowiny strašliwého powtí okolo m. Kremže IV.

811.

iVowiny z Blehradu IV. 338. m.
Nowiny z Benátek IV. 308.

Nowiny z Conslanlinopole, kterak císa Uire-

cký dwa pány postínati dal IV. 315.

Nowiny z Durynské zem V. 551.

Nowiny z Fileku. z Košic, zPrešpurku IV.

358.

Nowiny z Chorwal o porážce Turkfiw IV. 334.

Nowiny z Košic o porážce dwau haufft Tatarfiw

IV. 338. c.

Nowiny z Košic IV. 343.

Nowiny z Krakowa a Tokaje, co se r. 1595
zbhlo IV. 341.

Nowiny z fa íze IV. 369. 373.

Nowiny z Slraspurku s strany smlauwy biskup-

ské' IV. 556.

Nnwiny z Uher n bitw nm. a uher. lidu s Tnrkv
IV. 313.

Nowiny z Uher IV. 327.

Nowiny z uher., Halm., scdniih. zem IV. 349.

Nowiny z uher. a .sed mih. zemc, kterak jsau

kcsfané u Sol stínu praporce tatarského chána

dostali IV. 361. b.

Nowiny z Wlach IV. 385. 632.

No\\iuy ze zem sedmihradské z leženi polního

IV. ".338. k.

Nowiny ze Zyscku, Kasy. Tokaje IV. 338. h.

Nowomanžebim. Báse k satku swatcbnímu uroz.

p. Sam. Jiího Trmana z Ostrawy s uroz. pannau
A. Millerkau z Wildenberku V. 189.

Noworocenka na r. 1821. VI. 765. 1825. VI. 766.

Noworoiií dar poetický, od .T. Kermana V. 196.

Nowostrážnický, wiz; .liskra.

Now\hrad. wiz: Nowiny.
iNowý Hím, od Trancena VI. 607. t.

Nowý rok. pou'. od Tomsy VI. 1317.

Nowý trh lat. eský, od Dan. Syuapiusa V. 43.

Nowý zákon a nkteré knihy starého zákona III.

591

.

Nowý zákon w bibl. Bodlciana 111.540.; u kižow-
níku III. 541.: w Museum III. 542.553..- w bibl.

Pražské III. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549.
;

w Prešpurku III. 550.

Nowý zákon w bibliolh. Pražské III. 551. 557.; w
Holomauci III. 552. ; w bibl. Slrahowské IH-

554.; w bibl. Nostické III. 555,; Tetawský III.

5.56 ; u Ribayc III. 558.; u Františkánu w Praze
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lil. 559.; w iMikiilovv III. 5(jU.: \v Kejliiadé lil.

561.; u Ceroni-ho íll. 562.; w Libuiii lil. 563.;

w bibl. Wídenské lil. 5(i4. ; w Raudnici lil. 565.

566.; w Plzni tištný III. 567. 568.; \v Praze
tištný lil. 569. 570. ; \v Mladé Boleslavvi tištný
III. 561. 572. IV. 1170; od Beneše Opata a Petra

Gzele IV. 1171.; od 1. 1Ó.S4. IV. 1172.; od 1.1538.

IV. 117.3.; od 1. l.')38. IV. 1174.; od I. 1549.

IV. 1175.; od 1. 1551. IV. 1176.; od 1. 1555. IV.

1177.; od 1.1558. IV. 1178.; od 1. 1563. IV. 1179.;
od 1. 1.564. IV. 1180.; od I. 1596. IV. 1181. 1182.

:

od 1. 1597. IV, 1183. od v. 1570 neli 1577. IV.

1184.

Nucleus granimaticae V. 6.1.

Niirna Pompilius, z lat. pel. J. iNejedlý VI. 79.5. Ij.

Nuntiuin niortis, pel. od Ji. Fera V. 715. I'.

Nutí mne k lomu svvdomí . . . lil. 619.

Nuž mniškowé poskakujte . . . (pí.<;e) lil. 50. a.

O andlích dobrých a zlých, od Štelcara Zelelaw-
ského IV. 1311.

O artikulích wíry, od Mik. Šttiny III. 764. též od
Pet. Codicilla IV. 1297.

O básnictwí, z Horáce pel, od S. K. Macháka VI.

922. a.

O bhu wáleéném, pel. od M. Bart. Hawlíka IV.

824.

O beránku božím, od Hawla Zalanského IV. 1443. b.

O bitwé Sigm, Batory-ho s Michalem wéwodau
Walašským IV. 639.

O bohatci il. 45.

O bohu prawém, od J. Cikady IV. 1376.

O ceremoniích sedmi swátostí — a církewních o

kráse kostela a wecech w nm; o pautích, o

posvvcení menších wcí atd., od Fr. Sam. C á-

slawského V. 1113.

O cest auzké Kristow III. 063.

O cest duchowní w církwi. Píd. 12.

O církewním pikázaní postu, od J. V. Jirsíka VI.

1856. d.

O církwi, od Husa III. 608. ni.

O církwi sw., od Lutera IV. 1231.
O církwi stránka prwní. Píd. 11.

O citu a rozumu, od M. Klácela VI. 1167.

O ctnostech hlawních (tyech) III. 202.

O ctnostech, od J. TáborskéhoJII. 819.

O ctnosti angelské, od Hawla Zalanského IV. 703. a.

O cwiení se w pobožnosti prawé, od J. Ani. Ko-
menského V. 1372.^ c.

O árách, od Hawla Zalanského IV. 834. a.

O árách a lékaských prostedcích V. 583.

O tení w zákon božím. Píd. 13.

O tyech rozdílích léta, od Aquina III. 275. r,.

O destillowání IV. 848.
O dtech z lidí swobodných^V. 598.
O dítkách kest., od Haw. Zalanského IV. 703, c.

též od Šim. Lomnického IV. 738.
O dnech 42 zlých w rocejll. 240.
O dnu saudním, od Tom. Kešátka IV. 1288. a.

O dnu saudním IV. 1325.

O dobrot ducha pán IV. 1863. e.

O dobytí m. Bab ue IV. 346.

O dobytí Gokernu IV. 338. b.

O dobyli m. Ghyanádu a Kastelu IV. 354. c.

O dobytí Jeny 338. g.

O dobytí pewnosti Nowých Zámkfi od lidí cis.

V. 355. c.

O dobytí Ostrehoma IV. 338. 1.

O dobytí Plindenberku a Petinu IV. 338. d.

O dobytí Slatina IV. 354. g.

O dobytí Fagyátu IV. 338. e.

O dobytí Torgewist^! a Georgice IV. 338. i.

<> dobytí Wácen, hlaudu a Košty Nowico (pew-
nosti) IV. 354. b.

O dokonalosti zákonní, pel. od Pet. Litomického
IV. 1881.

O diiwcrnosli, od br. Lukáše III. 893.

O distojenstwí knžském (kázaní), od Jana Jind.

Marka VI. 2059.

O dftstojenstwí lowka IV. 715.

O duwodech pítomnosti p. n. J. hr. pi sw. weeri,
od .Matje Krocina IV. 1453. b.

O (Iiwodecli ni-smrledlnosli nkterých posud málo
známých, od .1. (ícguše VI.^ 20.58.

O Eliášowi druhém, od Hawla Zalanského IV. 1793. b.

O sw. Eustachiowi II. 147.

O Filekowu IV. .322.

O gruntu wíry III. 805.

O heitmanu polním, od J. Acliyiiesa IV. 823.

O hnwu, ze Seneky pel. 111. 110. a.

O hnwu nastáwajícím a metle wŠemohaucího p.

boha IV. 797.

O hospodástwí, od Balth. Rosta V. 570.

O he a hráích IV. 678. a.

O híších 7 smrtedlných, od Husa III. 608. o.: též

od Ji. Fera V. 1Í385. 1.

O lUiích, pel. z Appiana Alexandrinského, od Mart.

Kuthena IV. 276.

O inquisicí hispánské IV. 520.

O sw. Janu Nep. spis nejprwnjší, od Jana Dlau-

howeského V. 1279. a.

O jazyku eském spisowném, od Franty VI. 135. f.

O Jesuitech IV. 008.

O Jiíkowi IV. 265. b.

O jménu božím, od 3Iik. Kruphorského IV. 1334. a.

O kameních drahých. Píd. 85.

O klanní se tlu božímu lil. 626.

O klanní welebné swátosti proti Pikhartským

bludóm lil. 775.

O klíích Kristowých a o církwi sw. Mart. Lutera.

Píd. 70. a.

O klíw prawých práweni užíwání Kristem pánem
naízených. Píd. 55.

O knzích swatokupeckých 111. 78.

O kometách, od Mart. Grilla z Grillowa IV. 767.

O komet, od Tom. Pelrkowského IV. 759.

O komet hrozné podiwné, od Pet. Codicilla IV.

760. a. b. c.

O králi z Pontanu, pel. od Reh. Hrubého z Jelení

III. 224.

O Kristu Nazaretském IV. 1784.

O Kristu swdectwí a ewangelium. Píd. 60.

O kíži nejswtjšíni a nejtžším a utrpení p. n. J.

Kr., od Ji. Tesáka IV. 1613. c.

O kíži španlském, od Ji. Fera V. 1160. c.

O kíži synu a dcer božích. Píd. 62.

O lakomstwí, od Ji. Tesáka IV. 1613. c.

O láni nekesanském IV. 678. d.

O láni, rauhánl, hromowání atd.. od Tom. Rešela

IV. 1814.

O lásce lil. 894. c.

O lásce k bližnímu, od Ji. Fera V. 1385. p.

O lichw a lakomstwí IV. 678. e.

O lišce a džbánu II. 67.

O lnu, jeho setí, piprawowání a pedení atd., pel.

od ywelta VI. 1553.

O manželkách ctných, od Hawla Zalanského IV.

703. h.

O manželstwí III. 64. IV. 668.

O manželstwí wném, od W. Slowacia IV. 1327.

O manželstwí knží, od Ad. Klementa IV. 1432. a.

O manželstwí naízeném, od J. Thaddea IV. 1441.

O manželstwí smíšeném VI. 1865.
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o s\v. Mnrí mafce boiie seps. Epiphanius II. 146.

O Marii pann, od br. Lukáše III. 726.

O Marii pann Tevnické, od J. Ign. Dlauhowcského
V. 1176. d. '

O marnosti žen a panen, od J. Stclcara Zeletaw-
sktho IV. 691. a.

O mastech lil. 284.

O niezcih, hranicích atd. w Uril, eském, od Jak.
Menšíka z Menšteina IV. 937.

O milých dwau Emilii a Camillowi IV. 253.
O mši' nmecké lil. 808.

O mládenci marnotratném III. 68.

O mocech rozliného koene III. 568.
O modlení II. 157.

O modlitbách s\v. Príd. 77. 1.

O modlitb, od Husa III. 608. n.

O monstrancí nowé newídané, pel. od Dr. Bibera
IV. 550.

O mrawech kresf. IV. 1801.
O mrawech, z Seneky pel. III. 110. b.

O m.-i. od Lutera IV. 1236.
O náboženstwí eských ewan^elíkftw, od M. Sam.

Martiniusa z Dražowa V. 698. b.

O náboženstwí Moškwanském. Híd. 78.
O nadji, od Lukáše Praž. III. 761. e.

O nádob boží, t. o Pawiowi, od Hawia Žalanského
IV. 1793. c.

O nápisu sw. Kíže IV. 1468.
O narození božím II. 159. b.
O narození Krista, od Ji. Tesáka IV. 1613. d.

O následowání Kr. pána, pel. od Tomas a Kcmpis
III. ^^^2.

^

O nebi a peklu IV. 163.
O nemocech momích. od J. erného III. 280.
O nemocech, též o barwení kží IV. 857.
O neplodnosti manželské, od M. epanského IV.

693.
'

O nepátelích duchowních Píd. 86.
O neádu knžském, od .1. Pemvilenského III. 153.
O neestech a lícomrnosli, od W. Ualeowského

IH. 217.

O neštowicích krawských, pel. od J. Nejedlého
VL 1608.

O obti nejswtjší now. zákona, od Wácsl. Pan-
kracia Wyrhaeusa V. 1114.

O obludách noních V. 784.; též od HawIa Žalan-
ského IV. 834. b.

O obnowcní církwe w jednot, od Lukáše Praž.
III. 761. c.

O oistci nowém a prawém IV. 1410.
O odpadlícich od wíry k. IV. 1421. též od Wácsl.

Budowcc z Budowa IV. 1428. g.
O odiimrtí, od Husa IV. 608, q.
O ohawnosti, od Mat. z Janowa II. 83.
O ohni Jiínském r. 1620. IV. 4m.
O opilstwí,

7. nm. pel. od J. Petíka IV. 670. též
od Jak. Akanthido-Mitisa IV. 716.

') osprawedlnní lowka IV. 1412.
^ padu dobytka, z nm. pel. od Fr. Kašp. Tebi-

rkeho VI. 16.36.

JJ
pajholku sedUkém IV. 265. a.

" páleni wod, od erného III. 250.

Ív^Tms"'"'''"^
"'' ^""" ^^^'' ^"^ ^"' ^^^^''^

O paušiiní krwe iilnmi IV. 879.

n *'P*^'
pokoe, pokrytstwí III. 877.

^ planetách lil. 22ft.

O pobožnosliprawékesf.VM742.; lé£ z wlaského
pel. 2201.

O pode prawé, od Firmiana z Laktantia III. 872.
O poete boží, od HawIa Žalanského IV. 1874. d.

O poátku, zroslu, cíli akademie Praiské, od
Sam. Marl. z Dražowa IV. 459.

O poátku a promnách prawopisu esk. VI. 51.

O pohnuti Pražském III. 53.

O pohebich lidí mrlwých, od Haw. Žalanského IV.

703. i.

O pokání prawém kesanském, od Mik. Tyky III.

783.

O pokání, od Bart. Flaxia IV. 1321.

O pokání, od Mik. Kruphorského IV. 1334. b.

O poklon jména Jcsus, od Wácsl. Slowaciusa IV.

1336. a.

O pokoji a wáleném nepokoji, od HawIa Žalan-
ského IV. 703. b.

O porážce u Budína I. 1541, list od Mat. z Luž-
nice a Ji. z Waldšteina IV. 294.

O poruenslwí pána. od Bcned. Optáta IV. 1291. c.

O posluchaích sw. ewangelium, od Hawla Žalan-
ského IV. 1874. b.

O poslušenstwí kostela ímského III. 627.

O poslušenstwí papeže a jeho církwe, od M. Prí-
brama III. 639.

O postaw a mrawích lidských II. 54.

O poswcení chrámu, od Cyp. Pšiny IV. 1638. f.

O poswcení knze, odjed, bratr. III. 659.

O poswícení ustawiném ili o Huse, od Wíla Jakše
IV. 1630. e.

O poteb nawštwowání domu, od Mat. Markwice
V. 1119.

O potupení marnosti knihy III., pel. od Wiléma z

Waldšteina a Ad. z Winoe IV. 697.

O powtí škodliwém IV. 903.

O powinnostech a pikázaní III. 214.

O powinnostech stawu manželského, od J. Cajet.

Gattyho V. 1514. a.

O powinnosti prawé loweka, od Husa III. 873. b.

O pozdwižení jednch proti druhým w obci Pražské
od Bartoše písae 111. 132.

O poznání boha, od Husa lil. 608. I.

O poznání boha III. 894. e.

O poznání církwe sw., pel. od Balt. Hostaunského
IV. 1312.

O poznání Kr. pána, od J. Kaupilia V. 678.

O pátelstwí z Cicerona pel., od Reh. Hrubého z

Jelení III. 109. a.

O prawdách wíry, od 3Iik. Klaudiana IIL 778.

O prawd II. 61.

O práwicch, súdicch i o dskách zem eské knihy
IX., od Vikt. Kor. ze Wšehrd III. 294.

O pcdízení a zawržení wlší ástky lidského po-
kolení. Píd. 116.

O penesení slawném a wzelí na nebesa za žiwa
patriarchy Knocha a proroka Eliáše, od Hawla
Žalanského IV. 1473. b.

O píbytku božím. Píd. 119.

O píinách (VI) bludu, od br. Lukáše IIL 776. d.

O píinách wálky IV. 734.

O píinách pokušení a boj proti Antikristu. Píd. 87.

O pidržowání násilném lidí k wíe mocí V. 366.

O pijímání tla a krwc Krista 11. 155.

O pijímání III. 66.

O pijímání pod jednau, od J. Rokycany III. 631.

též 0.1 Hilaria Litomického MI. 6.33.

O pijímání malých dílek, od Paw. Žateckého III.

76).

O pijímání w listech k pp. Dubickým a pp. Hra-

dnrkým IlI. 687.

O pijímání tla a krwe páné, od Sixta Palmy IV.

1355. a. též Píd. 120.

O pijímání swálosli tla a krwe pán, od W. Bro-

siusa IV. 1356. a.
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o pípraw k smrti, od Sim. Partlice ze Špicberka
IV, 1887. a. též od J. Strannského IV. 1800. c.

O piprawení k kíži a smrti, od Linharta Kulmana
IV. 1804.

O piprawowání se k smrti, od Jir. Fera V. 1385. k.

O pirození (IV) III. 274.

O pirození (II) osoby Kr. IV. 1354. n.

O písaze, od Vine. Zahradníka VI. 1206.

O píští Messiáše (traktát) II. 153.

O pítomnosti potebné oprawdowé Krista wSemu
stwoení, od 3lat. Krocina IV. 1453. c.

O pízni weliké národu esk. pod obojí pijímají-

cího, od Ji. Tesáka IV. 1613, h.

O promnách pediwných IV. 286.

O promnách pediwných w swté, od W. Budowce
z Biidowa IV. 1428. f.

O prostedníku nejswtéjším Kr. p. od Stilfrida

Bruncweikara Podhorského V. 684.

O prozetedlnosti božské, od Silvana IV. 1306. též

z L. An. Seneky pel. od Rettiga VI. 931. a.

O psobení požehnaném prawého swcení slawnosti

dne narození cis. a krále Ferd. V., od K. Kuz-
many-ho VI. 2054. a.

O pwodu církwe III. 154. též od J. Blahoslawa
IV. 1276.

O pwodu jednoty bratrské, od Tmy Pelauského
III. 735. b. též od J. Jafety IV. 561. b.

O pwodu a shromáždní bratí III. 652. 654.

O pwodu apoštol, sw., od jednoty bratr. III. 662.

O pwodu a wíe Mahometa, od Sam. Cáslaw-
ského V. 383.

O pžitcích polních, od Petra z Crescentiis III. 257.

O ádu církewním IV. 547.

O ranách (VII) božích, od Haw. Zalanského IV.

1874. g.

O etezích (VII) dábelských, od Sim. Lomnického
IV. 689. a.

O ízení a opatrowání božském, od Weleslawína IV.

1339. b.

O rodikách III. 276.

O rodu pp. z Weitmile a Krabic, od Hynka Krabice

IV. 491.

O rotách eských, od Pet. Chelického III. 648 c.

O rozdíle mezi bratími prawými a falešnými III.

820.

O rozdílech (IX) kresfanw, z traktátu Petra z Brai-
tenbachu III. 197.

O rytíi kesíanském, od Eraz. Roterodamského III.

211.; též od W. Budowce z Budowa IV. 1428.

h.; též IV. 1904.

O samscritu a wýtah gramm. z Nála, od Ant. Jung-
nianna VL 119.

O saudu posledním, od Jana Lociky IV. 1652. b.

O sedmeru dobytka domácího, jeho chowání a ne-
niocech, od Ant. Jungmanna VI. 1649. b.

O sekt turecké IV. 576.

O sirob, od Komenského V. 1390.

O skonání cis. Ferdinanda IV. 427.

O slowu božím zetedlném, pel. od Balt. Hostauu.
ského IV. 1335.

O slowu božím, od Hawla Zalanského IV. 1874. c.

O služb pánu bohu III. 676.

O smrli II. 161; též od Paw. Waniše III. 210.

O smrti útrpné p. J. Kr. , od J. Strannského IV.

178..

O smrti, posledním ^saudu, mukách a žiwotu wc-
ném, od Hawla Zalanského IV. 1874. e.

O snížení Krista pána a w auradu messiášském po-
wýšení pi památce umuení a z mrtwých wstání
IV. 1530.

O spráw králowské, od Paw. Zidka IIL 218.

O spsobilosti eské ei, od Wácsl. Rosy V. 72.

O spsobu žiwota kesanského III. 890.

O spfisobu a žiwotu kesanském, od J. Brtwína IV.

858.

O spsobu prawém cwiení mládeže we školách

eských, od AI. Paízka VI. 1253. b.

O spsobu (III) loweka, od Ji. Staromstského z

Tebechowic. Píd. 145.

O srownalosti kat. náboženstwí s rozumem, z nm.
pel. od J. W. Sedláka VI. 1832.

O srownání wle naší s wulí boží, od J, Libertina

V. 1463. a.

O starosti a náhlé smrti, od Hawla Zalanského IV,

703. e. f.

O starožitnostech eských a o poteb , chrániti je

ped zkázau VI. 1082.

O stawu duší w oistci, od Ji. Fera V^ 715. b.

O stawu manželském, pel. od Tom. Rešálka IV.

680. — od Wácsl. Widemanna IV. 7l8. — od

Wácsl. iMartinidesa IV. 1320.

O stawu swobodném a manželském III, 799.

O studnicech (V) hiechu II. 59.

O stupních pátelstwí krewního i píbuzného IV, 920.

O swatokupectwí, od M. J. Husa III, 608. h.

O swátostech, od Mat. Koneného V. 687.

O swátosti bimowání, z nm. pel. od Fr. Tomsy
VI. 1796.

O swátosti oltání, od 31. Wác. Korandy III. 710.

též lU. 724.

O swátosti weee pán, od 3Iik. Kruphorského
IV. 1334. d.

O swátosti weee pán, otázky br. Jana Bohuslawa

a br. Wácsl. Šolina. Píd. 169.

O swobod kesanské, z Lulera III. 789.

O swobod a rownosti mstské, od Alše Paízka
VI. 945. a.

O swolení starých bratí IIL 138.

O swornosti manželské, pel. od Mat. Rosaciusa IV.

686.

O swornosti bratrské, od Ji. Tesáka IV. 1613. t.

O šelm a obrazu jejím. Píd. 154.

O škodliwosti powry, od Paw. Michálka VI, 1480. b,

O stepích III. 255. — od Bohunka knze III. 256,

O štpowání stromowí III. 251.

O štpowání owocných strom IIL 254.

O štpowání IV. 864.

O štpowání strom, z Jak. Bambergra pel. VI.

1540.

O tajnostech ženských, z Alberta Welkého IIL 288.

O tanci, od Fornefa VI. 2227. c,

O tle a krwi pán III. 628.

O tžkostech (Vil) smyslw IIL 720.

O lom, kterak má sprawowán úad býti, z Cam-

panského pel. od ehoe Hrubého z Jelení III.

223.

O trpliwosti píkladech. Píd. 160.

O trýznní howad, od Fr. J. Swobody VI. 2342 r,

O Turcích co w ím na obecném snmu jednáno

bylo III. 130,

O tyranstwí Bcgga tureckého IV. 360.

O ueni u wíe, od dk. Wácslawa IV. 1232.

O uených jednoty bratr., od Krásonického III. 161.

O muedlnících (zlomek) IL 149.

O umuení našeho spasitele 11. 143.

O umueni a z mrtwých wstání p. n. J. Kr., pel.

od K. Pawla PisloViusa IV. 1871.

O umuení pán (modlitby). Píd. 166. a.

O umuení smrti, pohbu a z mrtwých wstání Kr,

Píd. 166. b.

O ustanowení služebníkw církwe, z Dr. Mart.

Lutera IIL 155.
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o utrpení pán II.3'i.

O utrpení M. Jana Husa w Konstancí 111. I5tí.

O utrpení syna božílio. Píd. 167.

O užitcích (VII) z pijímání hodného III. 624.
O wálce iídowské, od Flavia Jos. IV. 272.
O wécech (IV) posledních III. 773. — od Mat.

Stíberského IV. 1,195. — od Fr. Koslcra IV. 1877!— od Pawia Streka V. IMO.

O weei páné. od Mart. Michalce IV 1-245. 1365.
c. — spis proti w now powslalýiu odporcftm.
Píd. 170. 171.

O welebnosti a sláw nejlilaho.-ilaw. p. Maric (52
rozjímání) P. Anaslasia V. 1435.

O wtzení dlauhém Jana Auíiusty IV. C15.
O winohradech IV. 871.

O wíe, od M. Jana Husa III. 608. i.

O wíe s\v., kterúž (jechowé a Morawané drzí III.

768.

O wíe a dobrvch skutcích slar. i now. zákona IV
1235. též Píd. 175. a.

O wíe prawé n žiwé. Píd. 175. c.

O wítzstwí proti Turkíim IV. 351. 352,
O wadách (VII) a wášních, od J. Rokycany III.

875.

O wstupních (VII). od Štítného II. 1.58. c.

O wšudypítomnosti božské, od Ji. FeraV. 715.b.
O wtélení syna božího III. 673.
O wyhnání pobožných lidí a potšení w nm. Píd.

176.

í) wychowání dítek, od Alše Paízka VI. 1253. c.

O wymílání nmého a jakéhokoli dábelslwí, od J.
.\m. Komenského V. 723. b.

O wyobcowání dwau osob híšných ze sboru Lito-
myšlakého, od Jana Augusty IV. 517.

O wyžnamenání slunce IV. 679.
O wzetí msta Wacie a štiirmu k Temeswáru
uinném IV. 354. d.

O wzkíšení pán, od Ji. Malého IV. 1458.
O zaátku tureckého císaslwí, z lat. pel. od

Sixla z Oticrsdorfu s pedmluwau pel. od knze
Jana .Morawusa IV. 305.

O zaátku panowání tureckého, z lat. pel. od
Jana Mirotického IV. 307.

O zadržowání a wvléwání dešt, od Wíta Jakše IV.
1630. c.

O zahrádkách bylinních IV. 863.
O zachowání církwe Kr. pediwném, od Sam. Mart.

7. Dražowa V. 374. b.

O základu zákonúw lidikých. Píd. 183.
O zarmiíceních welikých církwe, od Jana Milice II.

162.

O zášti, peyšc a neswornosti. od J. Hoška VI. 1 186. b.

O záwazcích kesf., od J. Augusty IV. 1233. c.

O zawedení cíikwe. Píd. 10.

O zemtesení na Morawc IV. 168.
O zemích nowých a nowém swl III. 200.
O zkáze pocházejícíz ustanowení lidského III. 873. c.

O zmaení slowa božího, od jed. brat. III. 660.
O znamení a prawd IV. 1212.
n zpíwání kohautowéni w domu Kailašowém. od

Ji. Tesáka IV. 1613. b.
O zrád a trestu Karla (íuntaulta z Biron IV. 370.
O íalari, jenž se nazýwá oistcem, od Woi. Kofary

VI. 3(;7. f.

' .1

O žalmích a písních. Píd. 189.
O ženách sw.

, kterým Kr nejprwé swé wzkíšení
zwestowal, od Hawia Zalanského IV. 1473. a.

O zenach a jich nenioccch , z Alberta AVelk. pel.
od Jana Lipského V. 590.

O žiwiech pro mládež, ód Ant. Hvnka Gostky z
Sa.xenthalu VI. 1476.

'

O iiwolu kesf. (z písem sw.) IV. 1824.
O žiwotu wnéni, pel. od J. Mlcynka IV. 1906.

O žiwotu, zázracích, o statcích a uctní sw. Ligu-
riáse, od F"r. Poimona VI. 2194.

O žiwoln panenském. Píd. 93.

O Janu Žižkowi IV. 628.

O žiiliiíku niasopuslníni, po nm o kyselu postním
V. 1387.

Oba Kašpárkowé, pel. od Tháma VI. 607. oo.
Oba lístky, z nm. pel. V. 637. I. díl. b.

Oba šelmy, od Tyla VI. 673. k.

Obdarowání kr. Jiího horníkrim Kutnohorským
III. 470.

Obt božské chwály w rozliných modlitbách V.

1664. VI. 2340. 2401.
Obt cilíi radostnech, když Jos. Krakowský z Ko-

lo wrat Praž. arcibiskupem jmcnowán byl VI.

460.

Obt diichowní zápalní ped oltáem pána nebe i

zem. VI. 2360.

Obt každodenní bohu VI. 2328.

Obt lásky, t. j. modlitby pro autlejši mládež Ví.

2.364.

Obt nowozúkonná pobožného kesana, od Fr. Sira

VI. 2391.

Obt, od W. Nowotného VI. 825.

Obt pamtní díkuinní od mšanského shromáž-
dni z lásky bližního, od J. Rulíka VI. 1231.

Obt radostná p. Joh. Jeábkowé VI. 397.

Obt wdnosti na si. satek ]). Vcita s .swobodnau
slenau Amalií z Títežc a Deymu, od Kramáe
VI. 408.

Obhájení uení ewang. swatého V. 783.

Obchod mfij s Bohem (modlitby) VI. 2367.

Obchodníci, od Tomáška? VI. 908.

Obležení Freiberku za 30lelé wálky, od Píierice VI.

1372. t.

Obležení Korintu, pel. od Ujky VI. 710.

Obležení PIzenské,^pel. od Tyla^VI. 673. 11.

Obležení Prahy od Šwéd, od J. Štpánka VI. 635. a.

Obležení Rošclské, z franc. paní Genlis VI. 815.

Obnowení auadu Mariánského bratrstwa eského X.

pod tit. na nebe wzetí blah. p. Marie na ten as
w kap. Betlem shromáždného w krátkém diwadln
predstawené 1. 1670. V. 236.

Obnowení smlauwy ktu s modlitbami, od W. Gleycha
V. 1602. c.

Obora sw. isté radosti V. 1009.

Oborn panenská, od Tom. Ign. Placalía V. 1258.

b. též Píd. 54.

Obrácení lidu ewang. eského k bohu, od M. Sam.
z Dražowa V. 1532. f.

Obrácení pedk našich na wíru (kázaní), od Kar.

Kuzmany-ho VI. 2054. b

Obrácení zázrané jednoho Turka na kesf, wíru V.

1187.

Obrana wíry Táborských III. 620.

Obrana proti Pikartóm III. 706. a.

Obrana sw. Kateiny ÍII. 925.

Obrana mírná kancionálu bratr., od Šturma IV. 1322. b.

Obrana kalichu, od Wíta Jakše IV. 1389. b.

Obrana konfessí eské, od Wikt. Wrbenského IV.

1425. b.

Obrana putowání kcs., od J. Peita Hostaunského IV.

1442.

Obrana dostatená wírv církwí ewangelických, pel.

z lat. od J. Juella IV. 1462.

Obrana ode mne Karla Staršího z Zerolína ku p.

Ji. z Hodic IV. 1464.

Obrana šetrná relací Kolowrato- Papenheimské V.

283.
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Obrana ped, neniocini, od Jak. J. Wácsl. Doben-
ského z erného jMostu V. 577.

Obrana kesfanw pokrytých pi uení ewangclickém
V. 693.

Obrana kesanská, od M. Sam. Marliuitisa z Dra-
zowa V. 698. e.

Obrana kalicha, od Wíla Joka.ssia Perowského V.

710.

Obrana kesf. náboženstwí. od Mat. Bodá V. 795.

Obrana m. Pelhiniowa, Maria panna bolestná, od
Ji. Ferd. Smutného V. 1204.

Obrana proti moru V. 137.5,

Obrana jazyka eského, od Karla Tháma VI. 1.

Obrana prawdy katolické, od W. Krolmusa VI. 1866.

Obraz sedmi zlých a sedmi dobrých wcí, od We-
leslawína IV. 695.

Obraz lowka sprawedliwého , od Ign. Fr. Holz-

peka V. 1095.

Obraz dj ímských, z Flora pel. od J. Chmely
VI. 920. b.

Obraz starého swta, od Fr. J. Smetany VI. 979.

Obraz prwní zlatý a stíbrný msta Králowé
Hradce nad Labem, od Fr. de Paula Swendy
VI. 1011.

Obraz minulosti msta Prachatic, od Fr. J. Slámy
VI. 1021. b.

Obraz utrpení nešfastným Blatenanm, od P.

Ant. Reitingra a Jos. Bayera VI. 1022.

Obraz Františka II., pel. od Raulenkrance VI.

1049.

Obraz dokonalého uitele, pel. od Fr. Wacka VI.

1258.

Obraz w lese, od Smida VI. 1333. c.

Obraz jasných nebes s popsáním nebeských tles.

od Norb. Waka VI. 1406.

Obraz tabelami wychowání owocných stromu . od
H. M. Dieckra VI. 1545

Obraz kesanské panny (kázaní), od J. Kolára VI

2037. f

Obrazy Kawkaské, pel. od Síra VI 839
Obrazy XIV a XV. století, od Sabiny VI 897 a

Obrazy swta, od J. SI Tomika VI 1073 a

Obízka turecká IV. 647.

Obrowišt Wiléma Kunipcnberka S. J Marián-

ského Atlanta, pel. od A Frozina Plzeského
V 1198.

Obsah založení dáwnowkýeh kaplí wšech swatých.

od J. F. Dewoly-ho VI li 13.

Obsah potebných nauení a prawidel, jak se weiy
s užitkem opalrowati dají, od Jana Glozyusa VI

1514
Obsah na reguli a žiwot Iclího ádu s\v. Fran-

tiška V. 47-2.

OT)sažení historické o Danielowi prorokowi V. 165.

816.

Obsažení ewang. eí. od Mik z Zinzendorfu V
816. 879

Obsažení krátké uení kies. w ewang církwídi

bratrs., od J. Jeníka \I 1788.

Obstzierer, wiz : Kázaní, Píse
Obšfastnný Liboch! též pro.<;pch nemocných ! atd.,

od Ant. Fil. J. Krále V 559.

Obweselení duchowní zem eské, od Ponlana z

Breilenberku. Píd 104.

Obweseleníko, od Hýbla VI 814. e.

Obwinní smyslil nkterých mistru III 621

Obwinní mistr Praž., od Rokycana III 635 a

Obyeje, práwa . wšech národ, pel od J. Mi-

rotického IV. 646
Obyejowé eské kongregací V. 462. 1132.

Octá, pel. od Štpánka Vl. 635, 10.

Ocularia starého echa , od J. Ond. Hofmana V.

400
O jest nesnáze w Cechách, od Jed brat IH 653.

Od narození Kr Ježíše . píse historická III 59.

Od wnosti za manželku buha wywolená Maria.
od W Fr llanzeli-ho V. 989.

Oda k jmeninám p. Ant Worla, od J Dauchy
VI 449

Oda p Paw. Jos. Safaíkowi k Cechm do
Prahy se ubírajícímu, od Kolára VI 479.

Odbhlec z lásky synowské, pel. od Bulla VI 606 a.

Oddáni moci defen.sor&m IV. 564
Odnec silnjší nežli Sema, od J Kaukola V. 102G. b.

Odewzdání se docela do wle boží, od B. Dlabae
VI. 2226.

Odchod poslední k wnému bylí J 31 p. Magda-
leny Opprštorfowé V 1074.

Odjezd z hradu Praž. JM Matiaše H. kr. Uher-
ského a eského, od Ji Záwly z Záwtic IV.

453 d

Odmna mrawnvm a pilným dítkám, od AI. W Zítka

VI 1321.

Odpadlec newinný, od M. Markowice VI. 1765. a.

Odplata dobroinnosti, od W. Krameriusa VI. 806 c.

Odplata kesf. bojowníku priprawená. e pi pohbu
M. Lauka, od M. Szepešiho VI. 2083. a.

Odpis Táborských El. 622.

Odpis mistru Praž, na druhý traktát Dr. Hilaria IQ.

636
Odpis proti odtržencóm, jenž se malú stránku na-

zýwají , , , m. 802.

Oedip Sofoklesw, pel. od Wrfátka VI. 931. b.

Odpoinutí žiwota a duše kesf. lowka, od W.
Coelestina z Blumenberku V. 1409. a.

Odpor proti Pikardským matlokám IIÍ. 682.

Odpor proti jinému Pikosowi III. 683.

Odpor proti spisu Ad. Klementa IV. 1390.

Odpowd Dr. M. Lutera IlI. 151.

Od|>ow<'d. itro kterau píinu papežské knihy spálil,

Dr, M Lutera IIL 152

Odpowd na list Rokycanw III. 644.

Od|towd na spis ncjmcuowanv. od Pet. Chelic-
ského III 648. d."

Odpowd weejná Pikhart III. 668.

Odpowd na spis mistr Praž III 679

Odpowd na spis desíti artikulw IH- 692.

Odpowd na spis M. Korandy, od br. Lukáše III • 709,

Odpowd na odpor proti pijímání pod obojí III. 716.

Odpowd na otázku, prosbralími obcowati nepe-
stáwá? III. 740.

Odpowd na dwoji psaní ncjakéhos Dr. Augustina

od bratí III. 756.

Odpowd na spis proti bratím od bratí III. 772.

Odpowd na spis Zaubka z Zdtin , od br. Lukáše

HL 787.

Odpowd na spis Lulera, co se mu pi bratích zdá.

ní 793.

Odpowd na spis Kalencw III. 796.

Odpowd na šest dwodu od Sturma sepsaných, od

Sylvia Ubcrina IV. 1223. b

Odpowd jtroti spisu kr. Wácslawa IV. 1267.

Odpowd JMC. na pedložené wyznání wiry pp.
staww IV. 1294.

Odpowd na psaní a dwoje kázaní bratí Pecinow-
ských IV. 1340. b.

Odpowd na bezženstwí knžské, od Ad. Klementa
IV. 1432. c.

Odpowd na odpory od strany pod obojí V. 689.

Odpowd weršowní na otázku, pro za asu Josefa

II. mnozí katolíci ewang. náboženstwí pijímali,

od J. Bogadi VI. 308.
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Odpowéd lislowní z Augšpursk-ho wynání echfim
a Mornwanni na jejich otázku, jestli láiiLÍni

rhlha pi weoci p. potrtbiu' , od Micli. Insti-

torisa Mošociho VI. 1T64.

Odpowd katolická na berprawné naíkání jakéhos

tak nazwaného newinného odpadlce k oswédení
katolické newinnosti a prawdy na swéllo wy-
daná, od Jos. Chmely VÍ. 17G5. d.

Odpowéd na kázaní Ji. Serera. od Hegia Mik. Boja.

Píd. 30.

Udpowédi kesf.
,

pel. od Balt. Hostaunského IV.

1308. a.

Odpustky obzwiáštní, kteí z píiny I. 1712. 22.

Máje w Kíni stálého slow. swatoprohlášení

blahost. Piusa V.... rozdáwány býti mžau V.

1201.

Qdíauzení Jana Husa w rozmlauwáni uwedené.
Píd. 128. b.

Odstaupení od spráwv císaské 1. 1608. IV. 396.

Odsudek wíry III. 632. IV. 417.

Odwolání knéží, kteí od sekty Pikardw odstupo-

wali III. G40.

Odwolání odpadístwí III. 798.

Odwolánie, wvznánie a oswdeniePelrazUnio wa
III. 610.

Odyssea, pel. od Ant. Lišky VI. 930.

Oflicia neb ha: nionia quatuor vocum w cesk. jazyku,

od Wácsl. Kollaowice IV. 93.

Otricinin (VII) starodáwní, aneb hodinky a chwály
o žalostech p. .Marie V. 1552.

OíTicium blahosl. Marie p. za blahoslawenau smrt

a nad nepátely swítézení, z sw. Bonawentury
složené V. 1592.

Ohe lásky pi chrámu p. sw. Kíže, t j. sw. Jan
íšep. dary swým ctitelfím od boha wyjednáwající,

od F. K. Reissmana V. 935, a.

Ohe nebeský od boha na zem s nebe wyslaný, t.

j. sw. Ignatius z Lojoly, od Ign. Sig. Kardiana
V. 936.

Ohlas písní ruských, od Celakowského VI. 294. d

Ohlas písní eských, od Celakowského VI. 294. e.

Ohlas lásky osadníku Unhoštských k Ilynkowi Pau-
limu pi 50leté památce prwotin knžstwí jeho,

od J. Jungmanaa VI. 438
Ohlasy, od F. Kocnalého VI. 32U.

Ohlasy Dr. Jessenia s strany wyzdwiženi akad.

Praž. IV. 640.

Ohlášení, ježto se poíná: Míiželi kdo a snilby...,

od Krásonickeho III. 713. b.

Ohlášení a ozwání proti knížce Petra w Zasadí,

od J. Augusty IV. 1233. d.

Ohlášení jednoty bratr na psaní IV. 1309.

Ohlášení a piznání u wíe pod obojí spsobau pi-
jímajících JCM. IV. 1293.

Ohlášení se proti Pikartskému netopýi, od Brosi-

usa IV. 1326. b.

Ohlášení a zpráwa Marka Ant. de Dominis, pro
nábož. papežského opustil a ze >YIach se ode-
bral IV. 1457.

Ohlášení .se proti psaní knze Kyrmezera, od J.

Adolfa IV. 1465.

Ohlášení swátkiw a slawností na celý rok, od J.

Chmely VI. 2102. a.

Oklamaný mudrc, od Tháma VI (i07. ww.
Oko swice tla, od Fab. Weselý-ho V. 947.

Oko pán. aneb dobe spoádané hospodáslwí
polní, pel. z lat. od Jana Barnera V. 367.

Okolek swta iV. 074.

Oktáv k sw. Janu Nep., od J. J. Ryby Ví. 225. b.

Okus w básnéní cbkém, od Šnaidra VI. 302.

Oldich a Božena, hra od Šlwána Ví. 612. e. též

od Zimy VI. 613. a. též od J. K. Chmelenského
VI. 6.59. c. .

Olivetská hora, wiz: Historie, Hora
Olivie Amenuti, od Prok. Šedíwého VI. 608 f.

Olivie krásná ili strašidlo u bílé wéie, od Šedí-
wého VI. 782. e.

Olivier Twist, pel. od M. Fialky VI. 882. a.

Olomauc, wiz: Copiarium , Dsky , Geschichte, Jed-
náni, Kniha. Kopiá, Poslaupnost, Phony , Se-
psání, AVypsání.

Oltáík modlitební Ji. Cenibra Píd. 4.

Omrzelý panského žiwota, od Raupacha VI. 700. 14.

Omylowé, z angl., od Ant. Mr.rka VI. 6.50.

Ona je šílená, pel. od Pešky VI. 711.

Opatowice, wiz: Jméno.
Opatowický poklad, od Klícpery VI. 644. /?. V. 6.

Opuštní swta asné a nenadálé wys. uroz. p.

Ond. Stupa WS kého z Holie rozjímá Paulus

Jacobaeus V. 1091.

Opawa, wiz.- Listy, Nowiny.
Operet nkolik w hanáckém náeí, od Schreyra

V. 249
Operety dwé, od Maurícia V. 2.50.

Opella in 7 capita distincta quibus errorum, qui in

bohemica sciiptione tuni in typo fiunt, causae

expenduntur Jos. Rosenlhalera VI. 34.

Opice a ženich, od Nestroje VI. 63.5. 14.

Opika, od Breznera VI. 692.

Opis Slezska Cypr. Lelka VI. 1161. b.

Opole, wiz : Zízení.
Opperštorf, wiz : Odchod, Píse.
Oracula mulierum fatidicarum III. 905.

Orbis sensualium pictus, od 1. Am. Komenského V.

47.

Orebští, wiz: Psaní.

Orel, ryba a medwéd, pel. od Kolára VI. 701.

Orloj neb budi andla strážce, pel. od Tom. Ign.

Placalia V. 1388. d.

Orthographia bohémo -slavica, od Pawla Doležala

V. 17.

Orthographia bohémo -slavica V. 20.

Orthographie eská VI. 36.

Orlhographie (echische) von Tomsa VI. 38. c.

Ortel CM. na obywatele w ni. Gen tu IV. 468.

Osmerá jest pýcha zewnilní . . . III. 894. d.

Ostatkowé (dwa) drazí našeho nejsw. wykupitele

t. psaní a wyobrazení oblieje jeho
,

pel. IV.

2164. b.

Ostehom, wiz: O dobytí, Zpráwa.
Ostrotu pý me s wítzitedlnau korunau okrášlený,

od Ji. Illawy V. 1U4. a.

Oslrow, wiz: Liber.

Ostrow aneb u sw. Jana pod Skálau V. 430.

Ostrow, klášter u sw. Jana yv Skále V. 446.

Oslrow, poswátné místo w Cechách na panstwí...

Zbirowském zázraným obrazem panny a muedl-
nice Dobrotiwé ... V. 1202.

Ostrow lidožraulw, zpwohra, od J. Tandlera VI.

616. c.

Ostruha krále Jana, od Jos. Ehrenbcrgera VI. 891. b.

Osudná masopuslní noc, od Nestroje VI. 700. 15.

Oswdení jed. brr.tr. proti nákuom IV. 1265. b.

Oswédení proti odpadlcfím Cechm, od M. Sam.

Martiniusa z Dražowa V. 698. g.

Otázek (IX) o welebné swátosti, od J. Lehla IV.

1383.

Otíízek (V), w nichž zaáteníkam poádek k spa-

sení se ukazuje, z nm. pel. od Aug. Franka

V. 767. b.

Otázek sto a pt o šlépastwí, od K. Hradeckého

VI. 1541.
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Otázek VI o sázení a užitku zemských mandlí VI.

1550.

Otázka, kterak z wíry J. Kr. sprawedliw býwá
uinn lovvk IV. 1812.

Otázka o hlasu ped asy svv. Jana Ktitele od knéží

a jáhnu Jerusal. podána, od Wojt. Dobrohiawa V.

932. a.

Otázka Jiljího Chládka: Co máme o zpowdi kato-

líka držeti? pel. od J. líybla VI. 1824.

Otázky stawiiw esk. 3 strany pijímání pod obojí

111. 360.

Otáziíy dtinské III. 746.

Otázky (III) o stawu manželském IV. 711.

Otázky o rozhešení zpowdi IV. 1225.

Otázky theologické, pel, od W, Rakownického IV.

1230.

Otázky z 6. kap. s\v. Jana , od Bened. Optáta IV.

1291. a.

Otázky o weei p., od Bened. Optáta IV. 1291. b.

Otázky kesf. pro mládež, od J. Lacta IV. 1305. a.

Otázky Ond. Píseckého IV. 1313.

Otázky o modlitb a wíe IV. 1352. b.

Otázky katechismusu kes. IV, 1402.

Otázky, kteréž syn boží Kr. wydávval na doktory
a zákonníky, od Jak. Ilalecia IV. 1469.

Otázky a nauení o piípraw k smrti, od J, Stra-

nnského IV. 1800. e.

Otázky kesf. a odpowdi co se tí artikuhnv wíry
týe, t. o sw. oltání, oistci a orodowání swatých,
z Lutera, od Sixta z Lerchenfelsu V. 681.

Otázky kacíské a na ne odpowdi kat., z lat. pel.
od M Jana Wácsl. Coelestina z Kronenfeldu V.

685.

Otázky na katechismus Pet. Kanisia, od Wác. Alois.

Klaudia Nepomuckého V. 714.

Otázky krátké z písem sw. V. 718.

Otázky o pijímání weleb. swátosti V. 737.

Otázky o weei p. V. 793.

Otázky katechismusowé, od J. Elsnera V. 794.

Otázky na déti, aneb pedcházející potebná pí-
prawa k snadnjšímu pochopení náboženstwí,
pel. od Norb. Waka VI. 1300. a.

Otázky dtinské. Píd. 90. a.

Otázky z písem sw. ku potšení a utwrzení u wíe
lidí keší. Píd. 90. b.

Otázky náboženstwí kest. Píd. 90. c.

Otázky o wíe. Píd. 90. d. 17.=». b.

Otázky z katechismu
,

pel. od Kaš. Kížowníka.
Píd. 143.

Ote náš slowanský w 4 náeích, od Suniawského
VI. 124.

Ote náš národní cis. rak. Ferd. I. králi eskému
V., báse od Jak. Sršna VI. 265.

Ote náš w desateru modliteb pro dítky, od W. A.
Hnojka VI. 2362.

Ote náš modlitba nejswtjší, dle Silberla VI. 2402.
Otcowé svv. dwa sob rowni, od Mich. Peliioty V.

930. a.

Otewení písma sw., od J. Tonsorisa V. 651.
Othello mauenín Benátský, pel. od Ji. K. Ma-

cháka VI. 649. h.

Othello, mauenín Benátský, od Shakespeara VI.
683.

sw. Otilic, wiz : Žiwot.

Ottokar, od Woj. Nejedlého VI. 551. a.

Owácký katechismus, od Elsnera VI. 1525.

Owenec, wiz: Dwe.
Owoce z rží nejsw. arcihratrstwa sw. ržence

blahosl. p. Marie, od Tom. Nigrina V. 1129.

Owoce dobroinnosti, pel. od J, Wáwry VI. 854. a.

Owoce dobrého chowání, od Smida VI. 1360. c.

Owoce zralé slowa božiho, od Gazdy VI. 222..

Ozdoba wrchnosti swtské, od J. Milochowského
V. 496.

Ozdoba maudrosti, od W. F. Flaismana z Tuuipachu
V. 602.

Ozwání starých Cech a Morawan etc, od Wácsl.

Benešowskéhq IV. 1324.

Ozwání AVácsl. Slurma^ cle. IV. 1310.

Ozwna Tatry, od K. Stára VI. 347.

Pacow, wiz; List.

Pád kuí a bezpený prostedek proti náhlému za-

hynulí domácí drbeže VI. 1656.

Pád |)rwniho lowka w ráji, od J. J. Kernera VI.

2246.

Pád prwních rodi, od Sim. Partlice IV. 161.

Pád swta, od Sim. Lomnického IV. 1857. a.

Paedagogia slowanská pro triviální školy VI. 125C.
Pacdagogika biblická, od J. Roštlapila VI. 1270.
P',iká Nowá, w iz : Bratrstwo, Listiny.

Padesátní letopis, od Bezana IV. 505. a.

Palceík, od P. Chocholauška VI. 898. g.

Paleek VI. 759 ; wiz: Prpowdi.
Pálenka olrawa VI. 1213.
Palestina, wiz: Cesta.

Palkowi, wiz : Báse.
Palma milosti, palma šfastnosti sw. Jan Matenský,

sw. Felix \Yalezký, od J. Beckowského V.

1300. b.

Palma poestnosti a posilnní knžské dstojnosti,

kázaní pi P. J. Mokryho prwní mši, od J. Pro-
cházky V. 911.

Palma swatojanská (modlitby), od J. Zimmermanna
VI. 2440.

Pamachius tragoedie IV. 220.

Památka pohební Alb. Smiického IV. 149.

Památka pohební paní Bohunky Skalské, od Wikt.
Ad. Manetinského IV. 200-

Památka pebylých a djících se wcí, od Paw.
Urbanidesa IV. 287.

Památka (cechm u KhcredeŠ pobitým, od B.

Paprockého IV. 438. a.

Památka pohební Pet. Codicilla, od Wácsl. Do-
benského IV. 618. a.

Památka Danielowi Pelauskému IV. 618. b.

Památka pohební p. Tomáše z Prosee a na
Jirnách, od Bart. Kožianského IV. 1713.

Památka pi pohbu p. Kateiny nianž. p. Wácsl.
Topinky, od Mel. Wereše IV. 1716.

Památka rodw rozliných pánuw V. 342.

Památka církwe ewang. dwausloroní, od M. Krist

Pešky V. 390.

Památka stoletá pomoci užitené pomocnikw
wrných kapucinuw, od hvana Knoblocha V. 953.

Památka w chrámu pán atd., od Mat. Krátkého V.
965. a.

Památka stoletá, co Swejda od panowáni nad Brnem
1. 1645 odstaupiti pinucen byl, od Fr. Supplera
V. 1011.

Památka nesmrtelná Gustava Adolfa kr. šwed-
ského, od Mat. Jandy V. 1062.

Památka pohební p. J. Cernowického z Libé-
hory V. 1063.

Památka pohbu p. Rtowského, od Ad. AVoI-

liusa Bencšowského V. 1067. d.

Památka pohební ku potšení p. Martina Boka
L. a p. Katein Šastné manž. jeho, od J; Romance
Nmec. Brodského V. 1072.

Památka zázraného uzdrawení pomocí sw. Franta
Xaw. uinného w Sicílii V. 1236.

Památka sw. Woj tch a bisk. Praž., od Kaš. Petr*
Drauschoviusa V. 1263.

58
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Památka j.ik iiioiliuišicli inti/iiw taU ziiuižilýcli

krwe swiilkuw Krisíowýcli low. Jc£. V. 1318.

Piiiiiiitka |)álcríi\v a bratríiw. kteí od založeni to-

waryšstwn .ležíšowa ziwol swat dokoiuili

V. 1319.

Památka s\v. Prokopa V. 13G1. 1650. ^

Památka Kalch Polockr, od iiianž. P. Šrámka VI.

3ó5.

l'amátka jifaslnélio nnio/ení p. \a\v. Turdrho
iiul). raddy. o<l Dlabac VI. 3(iO. ii.

Památka z\\ nenólio W. Krám c ri ii sa , od Hii-

dolfa Kuclia VI. 418. 1130.

Památka k dui narození .). O. Alex. z Rudného.
od hollára VI. 41li.

Památka slolctni welikého moru 1680 VI 1009.
Památka kláštera Sedleckého, od J. Ilulíka VI.

1012. a.

Památka padesát ilelá za píinaii wcrné (od \\.

Uavtnlara) konaného aiiiadu \ve wsi Ne])uši-
cicli, od Boh. Dlflhace VI. 1048.

Památka dobrodiiicuw rírkwe cw. slowcnské VI,
1123.

Památka dobe zaslaužilýrh lidí i po snuii jirh od
B. Tablice VI. 2078.

'

Památka stoletá slawná wyhlášení za .swalého Jana
iVcp. (modlitby), od \V. F. Neumanna VI. 2256.

F^amátka swécení tetí jubilejní slawnosti, cis. Kar-
lowi V. w Anpspurkn na snému podané ew. kon-
fessí 1. 1530. Prací .lana Borota VI. 2260.

Památka pro déti. které wel. .swálost oltání po
prwé pijali VI. 2271.

Památka nábožná ze.snulých \v pánu, od Ant. Ar-
no.ita Heháka VI. 2368.

Památky o mésl Meze íci V. 304.
Památky horního m. Píbrami V. 326.
I'amálky wýroní swatých. od Tom, len. Placalia

V. 1258. a.

Památky mésta Hranic, od J. (íallaše VI. 1018. a.

Památky o piistýrli ryliskych hradc<h, od .). (íal-

lak- VI, 1018. b.

Pamt snesení o poátku sjednocení s néklcrými
e\anolisty \v král. polském IV. 530.

Paiiut pohební p. Doroty Špalowy. manž. p.
.lak. Spaty purkrabí IVáchodského, ód P Nonnia
IV. 1715.

Pamét pohební mládence .lana Jindicha Pouí-
nitze, od Sam. Martiniusa z Dražowa V. 1061. c.

Pamti mark. moraw.. r»d Mat. z Topol«'an IV. 415.
Pamti Hustopeské IV. 463.
Pamti m. Strakonic IV. 469.
Pamti m. Cliriidim. od Duchosl. Tucurina IV.

470.
^

Pamti m. liyjoua, od Hzcneckého IV. 47W.
Pamti rodu p. Škrbcnských IV. 4.94.

Pamti od r. 1524-1530 IV. .508.

Pamti p. Pawla Ik. rky z korkyn IV. 624,
Pamti rytíe Mik. Daického z, Hcslowa V. ?98.
Pamti m. Mezie pod Božnnwem V. 300.
Pamti m. Koje lína V. 31 1.

Pamti m. Lipník a V. 312,
Pamti m. Tebíe, od Mik. Bisallo V, 317.
Pamti m. B rod u Uherského, od Tom. Pcšiny z c-

rhorridu V. 320.
Pamti Kutnohorské, od J. Koínka V. 321.
^ y*'"33|[""''"'''' •'^

1 a w i i n a, od Mik. Wrbctického

Pamti lidí na wiru kal. obrácených V, 367.
Pam.li kostela Štpánského w Praze, od Vinccncia

a S. Ouilielmo V. 417.
Pamti m. Wsetina VI. loio.
Pamti Plzeské, od >Vojt, Sedláka VI. 1014.

Pamti Celšawské a Maraíiské VI. 1019.
Pamti pro kcsfansUvo, od Knaysla VI. 1117.
Pamti cirkwe ew. Brcíianské, od Ad. Cha-

laupky VI. 1120.

Pamlnosli w as panowání cis, Marie Thercsi e

a tehdejší sedmiletá >válka, od Tomáše Kubelky
VI. 992. a^.

Pamlnosli a bánské, od Lud, Hanna VI. 1033.
1081.

Pamphila m!ad. rozprávvka o Scrciapclletowi pfs.

obec. IH. 163,

Pan anianucnsis na vvenku, od Rubic VI. 875. a.

I'an apek, od Fredra VI. 712,

Pandekly aneb srownanie písem sw, IV. 1156,

Pandekty aneb sw. picse slar. i nowého swde-
ctwie IV. 51.

Pane J. Kr. synu boha žiwho a poátek wsi dobroty

HI, 931.

Pane. zsta s námi, pel od J. Marchala VI. 2266.

Panenský poet, wiz: Poet.
Pani Marianka, matka pluku, od Tyla VI. 673. i.

Paní Miloslawowá, pel. od J. Jawornického VI.

1.303. b.

Paní neznámá, píbh turecký VI. 800.

Paní podlé módy VI. 629.

Panna, od Paprockého IV. 701, c.

Panna blahosl, Cellenská Gerarda Pelschachera, z lat,

pel. od Norb. Malheidesa z Záwtic V. 1223,

Panna blahosl. Maria Ktinská. od Jak, Tiemana V.

1224.

Panna jczerni, od Wallera Skolta VI, 552, 835.

Panna kesanská, modlitby od Ant. Stránského
VI. 2381.

Panna Maria požehnaná mezi ženami, od Iwana
Knoblocha V. 953. a. 1627. VI. 2204,

Panna nebeská cislerciensko-IVepomucká, od J. Jos.

Kliela V. 979, a.

Panna Orlcanská, od Šillcra VI. 649, k. VI, 2263.
Panna slunení, od holzebue VI. 673. 12.^
F'anna we swé dstojnosti, od Fr. W. Škody VI.

1207,

Panna wclká, sluncem odcná, 12 hwzdami koru-
nowaná, nad msícem stojící, aneb klášter sw,

Jií ráj zemský, od Fr. Kyby, V. 1017.

Panna wrná ni, Plzeí, od Reh. .Tos. Wlasatého
V. 916.

PauK.^owa šelmowslwí, od Kolzcbue VI. 635. 11.

Panowání Josefa II., wšccky promny a wálka
turecká, též panowání Leopolda II. s poátkem
franc. wojny, od Tom. Kubelky VI. 992, b.

Pantaleon a Pamhlia, od Klacny VI. 620. b.

Pantofel a kord, hra od Holbcina VI. 684, b.

Papá, wiz : l\(»winy.

Papaušek, od Kinského VI. 546,

Papršlek swátosli, 1. j. wýtah z žiwota Jana Franf.

lujTÍs, od J. Liberiina V. 1315.

Paraboly IH. 73.

Paraclesia Christiana . od Jak. Slef. Pibislawského
V. 1066.

Paralipomenon gcnealojriHrum slavicarum, od B.

Paprockého IV, 411, b,

Parallelismus Eliáše a Jana Husa, od Kašp. Arto-

poea IV. 629.

Paraphrasis na 10 žalmfi, od Wawr. Bened. Nudo-
/.rina IV. 118.

Pardubice, wiz: Poznamenání, Privilegia, Psaní,

Urbá, Zápisy,

Parízek, wiz: Ziwot.

Paíž, wiz: Nowiny, Zpráwa.
Partikulá o dobyli Rábu IV. 356.

Parlikulá o dobytí Hatwanu IV* 353.
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Paruka w Koiislautinopoli, pel. od Thánia VI. 607.

aaa.

Parvus calechismus elc. V. 675.

Passional II. 145.

Passional eský, od Mich. Inslilorisa Mos«olzi-ho V.

1367.

Passowský lid, wiz: Wyprawowání, Zprávva.

Pastorella Bethleniská ald. . od F, Mat. Kriinia V.

912. b.

Pastucha bohabojný V. 729.

Pastwa duchowníni swýin . . . owikáiii, od W. iVI.

Pelikána V. 790.

Pastwa duchowní powinnosti jak pastý lak owcí
V. 1105.

Pastwa duchowní powinnosti V. 1380,

Pastwa duchowní, od Fr. AI. Rokosa VI. 19G4, It.

Pastwa duchowní pro owce z prawého owinre
Kr., od Fr. AI. Rokosa VI. 2262.

Pastý dobrý dlauhého wéku, od Eug. Rádla V. 978,

Pašerowé, od Raupacha YI, 673. b. Sw. III. «.

Pašije, wiz: Epištoly, Ewangelia.
Pašije podlé sw. Jana cwang. II. 141.

Pašije wšech 4 ewangelist III, 581; — IV. 1197.

1782,

Pašije, kleranž jest sepsal sw. Matauš IV. 1198.

Pašije s notami na kwetnaii nedéli, od Ji. Labauna
V. 120.

Pašijowé weršíky, od M. Hamaljara VI. 232. a. b.

Patent eský V. 634. b. c, f, g.

Patent módi procedendi in causis subditorum conlra

dominos se týkající V. 633, f.

Patent o da k zaprawení nowého wojenského sy-
stenialního wychowání na 10 let požádanau V.

628, c.

Patent o daií na karty, kalendáe atd, V. 628, a.

Patent o da na wálku we Wlaších a Niderlantu
V, 627, c.

Patent o da z jistin V. 631. a.

Patent o handlu V, 633. b.

Paient o hrách V. 627. a.

Patente papežské dispensací najisté swátky V. 633. g.

Patent o pytláích V. 631. f.

Patent o regrutowání V. 633. d.

Patent o šrankowním meyt V. 633. e.

Patent o štemplowání papíru V. 628. b. 629. a.

Patent o štolách V. 629. b.

Patent o wysthowání V. 631. c.

Patent o wysthowání dlník z sklenných hutí V.

631. d.

Patent o založení loterie V. 630.

patent o zasíwání na tetinu V. 631. e.

patent od Ferdinanda n. V. 615.

Patent od M. Theresie V. 634. d.

Patent proti hrám V. 626. a.

Patent proti praniem V. 631. b.

Patent robotní obnowený V. 624.

Patent robotní pro král. eské VI. 1662.

Patent strany dan od 7. Dub. 1747. V. 627. b.

Patent strany píze a plátna V. 629. c.

Patent strany wymowání gruntíi VI. 1670.

Patent strany základního neb tažního auadu V. 626. b.

Patent zlodéjA zwe mysliwcm se protiwících

týkající V. 625.

Patenty dwa od M. Theresie V. 634. e.

Patent eských 29. V. 634. a.

Páter dobrých lidí. Píd. 38. a.

Páte zlých lidí, Píd. 38, b,

Páterów patnácte II. 164.

Pátk dwanáctero, kterých se sám P. Ježíš postil.

Píd. 17.

Patriarcha diwotworný eholního ádu sw. Caje-

lanus. jehožto sw. iiwot od Max. Wralislawa

V. 1293. b.

Pauchow, wiz: List.

Pauláni w Praze, wiz : Listiny.

Pauli, wiz: Ohlas, Zpw.
Paumberk, wiz: Píse.
Paus, wiz: Na dkaz etc.

Paustewník Petr aneb prwni krížownická wálka

VI, 983.

Haušf smutná p. Ježíše pi hokém umuení na post-

ních kázáních pedstawená, od Leop. Fabricia

V. 881. a.

Paušf sw. Iwana krále charwatského, o klášteru

sw. Iwana V. 1317.

PauSt swatomilá aneb prawidlo, jakby bohabojný

.... lowk za osm dní vv duchowním cwiení
se zamstnáwati mohl, od Šastného Kadlinského

V. 1418. c.

Pant betlémská, od Ad, Trajana z Benešowa V. 166. a.

Pant nejswél. p. Marie k boží krwi wNeukirchu.
od Ji. Fera V, 1160. e. 1385, d, — V, 1606.

Paut sw. z Prahy do Boleslawi, od Jana Tan-

nera V, 1554. b.

Pautník duchowní od Ji. Tesáka IV. 1892. a.

Pautník, od Mat. Bodá V. 1507.

Pautník eský VI. 731.

Pautník slowanský VI, 744.

Pautník VI, 762,

Pautník Mariánský, poátek obrazu blahosl, p. Marie

Sašinské w Uliích, od J. Matjky VI. 2155.

2377.

Pautník pobožný u hrobu sw. Jana Nep.
, pel.

od Jos. Jetmara VI. 2385.

Pawel III. papež, wiz: Deklarací.

Pawel a Virginie, pel. Ondrák VI. 855.

Paweza duchowní proti moru, od Ji. Dikasta z Mi-
kowa IV. 1867. b.

Paweza wících, od kn, Augustina Netwoického
IIÍ, 804.

sw. Pawla klášter w Praze, wiz : Kniha.

Pawlík, wiz: Wítání.

Pée o duši, od jednoho kazatele V. 1461.

Pecinow, wiz : Zpráwa.
Peíce, wiz: Citedlnosti.

Pelhrimow, wiz : Snm, Snesení.

Penzokazi, z nm. pel. od Kl. Piinera VL 689. m.

Sw. Peregrin, wiz : Wýtah.

Pericope Ewangeliorum II. 121.

Perla písma sw., od J. Strannského IV. 1247.

Perla drahá, od M. Stíbrského IV. 1890. c.

Perla drahá w temnosti pohanské, sw. Ludmila
V. 1294.

Perla kesf. modlitby, od Josefa Zimmermanna Ví.

2445. c.

Perla pokladu maudrosli, od Wojt. Ruffera VI. 2253.

Perla welké wážnosti w malé skoepin V. 1326.

Perlika dítek božích (modlitby), od Sixta Palmy

Modlianského IV. 1966. a. — od Synapiusa V. 751.

Perly poswátné, pel. od Winaického VI. 557.

Pernštein. wiz: Archiv, Diariuni, Kopiár, Kronika,

Poruenstwí, Psaní.

Perský císa, wiz: Historie.

Peryton, wiz: Kronika.

Pestvármegy, wiz : Kázaní.

Pšina, wiz:^Hlasy, Kázaní, Plesání, Slze, Swdeclwi.
Pešf, wiz: e.
Pt Dawidowých kamen etc, od Max. Ant. a Jesu

V. 1479.

Pt koral erwených wypodobujících pt ran Kr.

P. V. 1584.

Pt swatojanských hwzd VI. 2426.
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sw. Petr. %vi'z : Žíwot.

Petr Halas, od Sluny VI. 611. t.

Petr Sapnr, od Birch-Ffeifcrowé VI. 635. 15.

Pclrit-. wi*: Citow.
Petrowští. od Erdiuanna VI. 607. r.

Pezink, wiz: Ilias.

P.hiloboga zpw ke cti Pia VI. na jeho píchod do
Wídné, od Dlabae VI. 360. a.

Phoenix rediviviis, od P. Adalberta a s. Tobia Kar-
melit. V. 933. a.

Phraseoloffiae lat. corpus, od P. Wagnera V. 66.

Phrases oriielii Ncpolis V. 48.

I'hrases o\ Laiiirianis colloquiis V. 50.

Picirhy, opera od .Majobera VI. 622. b.

Piín, wiz: Loterie.

Pilaík, >viz: Los.

Písek, wíz Documentmn.
Písek klášter u s\v. Kíže etc. V. 419.; wiz: Listy.

Písek msto V. 299.

Písemnosti, od J. N. Filziga VI. 130.

Píse: ach, ach, aiiweh. bda mn... IV. 100.

Píse .\loisii dcei hr. hlama-Galaše VI. 382.

Píse bratím z Op p ersdorfu, od M. Jana Ma-
tjky IV. 199.

Píse Bíih winv wás požehnej .... od J. Bene-
šowskúho IV.' 104.

Píse církewní: Pange lingua, od Zieglera VI. 236. c.

Píse dítek na den narození cis. Frant. II., od
Swobody VI. 385.

Píse ducbowní. od Karla z Zerolína IV. 154. též

J. Holáska VI. 2G7.

Píse exulantu eských, od Mat. Krocinowského V.

79. b.

Píse husitská pro jed. hlas bassowý VI. 527.

Píse Husitw lil. 55.

Píse Kalíšníku lil. 58.

Píse k bohu za s\v. plod paní Poleksyny z Bo-
že ni herka, od Jana Chmelowce IV. 98.

Píse ke cti p. Ledwinky z Adierfelsu VI. 423. a.

Píse ke cti J. hrabte z H ar rachu VI. 423. b.

Píse ke cti rodice boží V. 124.

Píse ke cti p. Jos. z Florentinu, od Amorla VI.

390.

Píse ke cti panny Marie, od Fr. Beimanna VI.

241. a.

Píse ke dni narození cis. Frant. II., od W. Ne-
jedlého VI. 380.

Píse k dosednuli na biskup, stol. JM. ^r. Hur-
da Ik a, od Marka VI. 407. d.

Píse k dosednutí na arcibisk. stol. p. Aloys. Kra-
kovvského z Kolowrat VI. 464.

Píse k sw. Janu IVep. V. 157.; též od Baimanna
VI. 241. b.

Píse k p. Ježíši V. 125.

Píse k sw. Josefu, od J. Saukupa VI. 234.

I'íse k korunowání Leopolda II. VI. 359. c.

Píse ke mši sw., od J. Prokopa VI. 196. — od J.

Holáska VI. 247. b. — od J. K. Chmelenského
VL 248. — od Procházky VI. 2.51. — normální,
od J. PernŠtcina VI. 252. — od Wlka VI. 263.

Píse k nejswt. obti nowozákonné VI. 206.
Pisc k nejswt. P. Marii Swalohorsk VI. 207.
Píse k památce sntí Tobiáše Mauenína a Alž-

bty IV. 185.

Píse k -w. Prokopu, od Em. Hrbka VI. 260.
Píse k slawnosli Oletý.h prwnlin knžských p.

P. Frožc. od M. Simáka VI. 429. a.

Píse k slawnmu wílzstwí 31. Bez. 1814, od
Ihla VI. 409.

'

Píse Matiáše kr. Lhersk., od Ji. Carolidesa z
Karlspcrku IV. 211, b.

Píse milo.stná kr. Wácslawa I. I. 15.

Píse na den narození JC-M. Frant. I., od Zieglera
VI. 450. a.

Píse na den narození JKMti. Ferd. I. VI. 450. b.

Píse na jméno JMC. Rudolfa IV. 177.

F'isen na .Máj, od Fejerpatakého VI. 422. b.

Píse na smrt B. Zeydlicowé z Schtinfcldu IV.

192.

Píse na smrt matky swé , od Jak. Špáty IV. 198.

Píse na smrt cis. Jos. II., od K. Tháma VI. 371.a.

Píse na slnwnost tla božího VI. 212. c.

Píse na spálení knih Wiklefowých (zaátek)
IH. 49.

Píse na Wyse hrad I. 14.

Píse o sw. Janu Ewangelistu IV. 111.

Píse o hroniobilné baui, od J, Leda IV. 167.

Píse o chwále stawu sedláckého, z nm. pel. od
Mat. Markowice V. 202.

Píse o jedné Bímské císaown, od Sim. Lomni-
ckého IV. 159.

Píse o sw. Josefu^V. 93.

Píse o kacíích w Cechách III. 83.

Píse o krásné Majolen V. 221.

Píse o manželslwí, od Zig. Crinita IV. 128.

Píse o moci, diwech a zázracích sw. škapulie V.
126.

Píse o Moran na družebnau nedli I. 21. b.

Píse o oblehnutí a oswobození mst Praž. V. 214.

Píse o plundrowání zem eské, od Sim. Lomni-
ckého V. 206. a.

Píse q poctiwé p. Katein Pruškowé z Mšen,
od Sim. Lomnického V. 197.

Píse o pokoji uherském, od Sim. Lomnického
V. 206. c.

Píse o popraw atd., od W. Jelenského V. 204.

Píse o powtí a krupobití, od J. Spály V. 92.

Píse o robot sedlské VI. 369.

Píse o swornosti manželské, od Wíta Zubáka IV.

186,

Píse o sw. stawu manšelském, od Paw. Horského
IV. 99^.

Píse o S t e m b e r k o w i II. 49.

Píse o Táboru, od Sim. Lomnického V 206. b.

Píse o tle a krwi p., od Jak. Stíbrského III. 38.

Píse o welikém roz^wodnéní w Cechách V. 222.

Píse o wpádu do Cech JMC. lidu wálcného IV.

175.

Píse o wyhnání a wyhnaných V. 80.

Píse o zlých ženách III. 79.

Píse, od j. Hrdliky VI. 1989. a.

Píse, od Jak. Kesadla IV. 172.

Píse, od Ben. Malého z Tulechowa IV. 96.

Píse Petra Codicilla urozenému p. z Paumberka
IV. 180.

Píse od Zapské školní mládeže, když p. Obtí-
ži ercr dkanslwí Brandeyské nastaupil, od Fil.

Procházky VI. 420.

Píse K. z Zerolína IV. 153.

Píse lidu podlé ei rektora wysokých škol, pel.

od Tomsy VI. 383. a.

Píse panu Josefowi Wimmerowi, od Swobody
VI. 386.

Píse pohební na smrt Benygny, K. Jiího Hanuše
dcerky IV. 189.

Píse pohební na smrt p. Teufla z Haklenburku
IV. 191.

Píse pohební na smrt p. Hedwíky Smiické z

Hascnburkii IV. 193.

Píse pohební IV. 197.

Píse p. Albr. Smiického, od Sixta Palmy IV.

1693.
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Píse pohební na K a n t a n y , od Wojt. Kofary VI,

367. b.

Píscií posmšná na J. Augustu, od J. Adelfa IV,

217.

Písefí postní, od Zieglera VI. 236. b.

Píse pi si. dosazení na faru Plaskau p. Fr. Sthra,
od Dlabae VI. 360. m.

Píse pi dowezení z Wídn na panstwí Chlumecké
nirtw. tla p. Kristiny hrab, Kinské VI. 430.

Píse pi mši sw., od Gallaše VI, 235. .— od Zieg-
lera VI. 236. a.

Píse pi poátku nowého roku, od B. Dlabae VI.

233.

Píse pi požehnání po mši sw. VI. 250.

Píse pro eský wojensky wýbor VI. 393.

Píse proti .íanowi Husowi III. 74.

Píse proti Turku IV. 61.

Píse proti nepátelíini IV. 105.

Píse ranní: Dkujit pane atd. V. 102.

Píse : Smutnau píse zpíwat budu ... V. 103.

Píse Staroslowanská III. 56.

Píse stíhající kompaktáta a Husity III. 80.

Píse swatební, od Sixta Palmy IV. 127.

Píse Táborská III. 54.

Píse tato stará jest o tom . . . 111. 39.

Píse w truchliwosti složená, od Math. Cultraria IV.

144.

Píse wálení VI. 396.

Píse zpíwaná od školní mládeže Bolcslawské
u prítomn. arcibisk. Praž. VI. 415.

Píse žákw, od Swobody VI. 386.

Písmo sw. starého i nowého zákona, od Ji. Pal-

kowie VI. 1711.

Písmo sw. nowého zákona , od Fr. Faustina Pro-
cházky VI. 1714. — od Fr. PoUáška VI. 1715.

Písmo sw. w ruce nemocného VI. 2125.

Písn Anakreonowy VI. 918.

Písné, od Jana Augusty IV. 59.

Písn (nábožné), o J. Biaziusa V. 119. c.

Písn (duchowní), od D. Boka. VI. 227.

Písn (národní slow.), od Fr. Celakowského
VI. 294. b.

Písn (litewské), od Fr. Celakowského VI. 294. c.

Písn z Gellerta pel., od Sam. Cernianského
VI. 215.

Písn (wlast. s hudbau) , od ryt. z Ditricha VI.

529.

Písn (s hudbau), od Doležálka VI. 501.

Písn (národní w Cechách), sebral J. Erben VI.

339.

Písn (duchowní), od Tom. Friaje VI. 216.

Písn (nábožné), od Krist. Fryka VI. 1344.

Písn (duchowní), od W. Gleycha V. 112. b. V.

112. d.

Písn, od J. Grylla IV. 74.

Písn, od M. Hamaljara VI. 232. c.

Písn, od Ji. Hiohowského V. 74.

Písn, od J. Hod áka IV. 94.

Písn, od Ji, IVicefora Horského IV. 78.

Písn, od Jana Husa lil. 36.

Písn, od lich. Institorisa VI. 191.

Písn (pro mládež), od Jawornického VI, 288.

Písn, od Blaž. Jiínského IV. 95. 170.

Písn (duchowní), od Jos. Wlast. Kam ary ta VI,

261,

Písn, od Fr. Jar. Kamenického VI. 314.

Písn (duchowní), od Karla z Karl šperku IV.

134. b.

Písn (z Prystacha), od Kawky z Držkowic IV.

76.

Písn (projeden hlas), od Fr. Knížete VI. 503.

Písn, z nm. pel. od Kermana V. 132.

Písn (pro jeden hlas), od Koího VI. 516.

Písn, od Pet. Kodicilla IV. 86.

Písn (eské a nm.), od Ant. Kon iáše V. 152. b.<:.

Písn (paulnické), od Kosmusa Kromížského V.

94.

Písn (na 7 žalmw kajících Daw.), od Bart. Koz-
lanského IV. 138.

Písn, od Jak. Kunwaldského IV. 66.

Písn, od Šim. Lomnického IV. 77. 169. 173.

183. 207.

Písn, od J. Maxiusa Horaždo w ického IV. 137.

1984.

Písn (II), od Bohuši. Mathiase IV. 150.

Písn, od Miínského 111. 43.

Písn, od Kaš. M o tš ického V. 100. a.

Písn (pro kest, ewang. wyznání), od Ji. Opo-
enského VI. 255.

Písn, od Sixty Palmy Modlianského IV. 107.

Písn (eských bojowrlíku), od M. Patrky VI.

286.

Písn (III postní), od M. Krist. Pešeka V. 116.

Písn, od J. Petermanna VI. 193. b.

Písn, od J. Pícka VI. 354.

Písn (pohební), od Ond. Plachého VI. 193.

Písn (duchowní), od Mik. Poldy III. 40.

Písn, od M. A. Pibila VI. 311.

Písn (III. duch.), od Tom. Procházky VI. 246.

Písn Tom. e š á f k a o smrti a smrtedlnosti IV.

1-22.

Písn, z Anakreona pel. Sam. Rožnaje VI. 918.

Písn, od J. Ržiky VI. 262.

Písn (pohební), od J. J. Ryby VI. 225. d.

Písn W. Stacha pro Slabeckau osadu VI, 212. a.

Písn (nábožné), od W. Stacha VI. 212. b.

Písn (národní moraw.), od Fr. Sušila VI. 315.

a. b.

Písn (IV. církewní), od ^Y. A. Swobody VI. 253

Písn, od J. Sylwana IV. 64.

Písn (swtské s hudbau), od Szuchany-ho VI.

513.

Písn (swtské lidu slow. w Uhrích), od Safaíka*
VI. 299.

Písn Šalomaunowy III. 592.

Písn J. Škorn IV. 71,

Písn, od Paw. Teš lák a VI. 214.

Písn, od Eug. K. Tupého VI. 270.

Písn, od J. Wodiky IV. 124.

Písn, od Ji. Wolnélio V. 187.

Písn od Tob. Záworky IV. 106.

Písn IV. 148.

Písn (advemni), od W. K. "W. P. VI. 225. e.

Písn (duchowní), od W. J. P. VI. 200.

Písn o narození a umuení p. Píd. 97. c.

Písn duchowní IV. 49. — ewangelické IV. 68. —
duch. i swtské IV. 92. — duchowní IV. 129. 135,

136. V. 73. 104. 115. VI. 198. 257. — Píd.
97. a. d. e.

Písn duchowní ewangelit.ské III. 48.

Písn cwangelitské III. 48.

Písn historické II. 51. IV. 102.

Písn chwal božských lil. 48. IV. 72.

Písn jednoho prawdiwého milowníka muk Ježí-

šowých V. 1,50. a.

Písn k asm tmto wálenýni píležité IV. 147.

písn k narození pán V. 76.

Písn k sw. Janu Nep. VI. 240.

Písn k weejné a saukromné pobožnosti VI. 210.

Písn k wezdejšímu jich užíwání V. 82.

Písn k wzdlání církwe boží Hennersdorfské V. 130.

Písn kající k pti ránám p. Ježíše V. 158.
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Pisné kesanské V. 75.

Písn, které se w Betléme zpíwaly II. 24.

Písn milostné II. 28.

Písn mšeswatní a modlitby spolu s potebnými
wín- otázkami V. 1638.

Písn na ewangelia a epištoly IV. 69. 121.

Písn na každý den w lahodni. Píd. 97. f.

Písn na nedle atd. Píd. 97. i.

Písn na žalmy a weyroiní slawnosti. Píd. 97. s.

Písn národní t. melodie VI. 509.

Písn národuw: (íott erhalte VI. 515.

Písn nedlní s summaii na ewang. Píd. 97. k.

Písn nowé IV. 97.

Písn o Janowi z Husince. Píd. 97. er.

Písn o Janowi Husowi a Jeronýmu Praž. P í d.

97. h.

Písn o sw. Janu Nep. V. 122.

Písn o komet. Píd. 97. b.

Písn o stawu manželském IV. 12G.

Písn o trunkopolstwi IV. 205.

Písn o umuení p. našeho J, Kr. V. 111.

Písn o wtlení a narození p. n. J. Kr, V. 83.

Písn o ^yys^vobozeni národu eského z potlaení,

které Cechowé we wlasti swé i na cest do
Berlína snášeti museli V. 21G.

Písn o slawném wzkíšení a z mrlwých wstání p.

J. K. IV. 123.

Písn o wzkíšení. Pid. 97. r.

Písn pobožné do domu modlitby VI. 213.

Písn pohební IV. 91. 143. V. 89. VI. 245. Píd.
97. m.

Písn pi mši sw. VI. 204.

Písn pro mládež VI. 272. 312.

Písn prostonárodní II. .30. III. 60,

Písn protestantské rozliné V. 85.

Písn proti Píbramowi a Hilarowi III. 82.

Písn proti woiání k swatým. Píd. 97. n.

Písn roní, které se zpíwají etc. IV. 58.

Písn roní IV. 53. 89.

Písn s kalichem IV. 113.

Písn s nešporem eským. Píd. 97. 1.

Písn staroeské IV. 108.

Písn w Budišín Gersdorfské bibl, III, 51.

Písn w Mikulowské bibl. III. 37.

Písn wánoní VI. 194.

Písn wojenské V.,208.

Písn wyhnaných Cech. Píd. 97. q.

Písn wýroní IV. 62. 75. Píd. 97, p.

Písn z písem sw. IV. 142.

Písn ze starého zákona. Píd. 97. o.

Písn ze starobvlvrh asfi IV. 201.

Písn ze XIV. i' XV. století III. 70.

Písn neb ewangelití zpwowé IV. 114.

Písní rVII) duchowních, od J. Ditricha VI. 221.

Písní (XII), od Hanky VI. 287. a.

Písní (VI) sedlskýdi s hudbau, od J. Orebského
VI. 532.

Písní (XII). od Ryby VI. 498. a.

Písní (V), od Chmelcnského s hudbau, od Fr.

J. Škraupa VI. 512.
Písní (VI) s hudbau, od W. Tomáška VI. 502.
Písni (X) pro zpw a kytaru, od Fr. Wewerky

VI. 503.

Písní (IX), od Žilka VI. 504.
Písní (.vVlII) n. 25
Písnika o diwném božím lowka bohu oddaného

wedeni. od Kassiusa P. J. Wysokomýtského V^. 78.
Písnika o pijeidu krále Maximiliana do ech

IV. 165.

Písnika o šfastném píjezdu cis. Ferd. I. do mst
Pražských IV, 164.

v Písnika o weei P., od Wács. Trojana V, 141,

Písnika pobožná, od J. Hostaunského z Kadowesic
IV. 79. — od J. Trojana IV. 80.

Písnika sauscdum m. Brodu e.ského, od Ji. Tc-
sáka IV. 115.

Písnika utšená starých Cech. Píd. 98. f.

Písnika žalostiwá zdržující ^v sob nkterých pí-
bhu, kteréž se od 1. 1020—1625 w král, eském
daly V. 203.

Písniky (lU), od Klím, Bosáka IV. 60,

Písniky, od J. Ciwilia IV, 82.

Písniky (církewní), od Ji. Dy kasta IV. 130. a.

Písniky, od Wácsl. Gleycha V. 112. a.

Písniky, od Ant. Koniáše o tajemstwí wíry V.

152. a.

Písniky, od Kašpara Motšického V, 100. b.

Písniky (II), od Ji. Nicefora Horského IV. 79.
Písniky, od Paw. Paminondesa IV. 110,

Písniky (kesf.), od J. Sob sla wského IV, 63.

Písniky, od Hynka z Waldšteina IV. 128.

Písniky durhowní IV. 70. 117. 120.; téz o smr-
tedlnosli IV. 139.

Písniky k nejsw. lodice boží V. 128, 129.

Písniky k slawnostem roním V. 121. b.

Písniky k slawnostem atd. Píd. 98. a.

Písniky k wzdlání welmi užitené V. 179. Píd,
98. e.

Písniky na nedlní lení IV. 46.

Písniky o smrti dwau králfi, (il ústava Adolfa
šwed. a Fridricha esk. V, 209.

Písniky pes celý rok IV. 47.

Písniky pi mši sw. V. 110.

Písniky ranní ped kázáním atd. V, 107. ; též Píd.
98. d.

Písniky s eským kalendáem III. 41.

Písniky nábožné, z nm. pel. V. 105. Píd. 98. b.

Písniky obsahující nauení a ástky prawého ke-
sfanstwí. Píd. 98. c.

Píše sama sob, pel. od Zbraslawského VI. 692.

Pišlk, wiz: Wýiew, Zpw,
Píte z toho wšickni atd. V. 721.

Pius II., wiz : List.

Pius V., wiz: Odpustky, Swátost.

Pius VI., wiz: Cesta, Philoboga, Zpráwa.
Pius VII, wiz: Djepis.
Piwowár w Sojkow, od Štpánka VI. 635, x.

Pizarro, od Kampe VI. 1326. c.

Plá sw, Marie II, 38.

Plá zem eské, Píd. 100,

Plaíany, wiz: Popsání.

Planetá III. 227.

Planety, pod kteraužby se lowék narodil IV. 750.

V. 511.

Plášf Chodcowský, pjkhartské, lulh, a jiných sek-

tarfiw uení, od Serera IV. 1326. a.

Plast strdí a roj wel, od Woj. Burgera V. 958.

Plast strdí z bylin a kwílkii (Modl.), od Sim. Kenka
Olešnického V. 1.580.

Plast strdí, od Mat. Semelia Prywižského, Píd.
138. a.

Plasy, wiz: Listiny.

Plášf w plášti .... na den slawnosti sw. Bernarda

pi rozdáwání rozliných plášfw, od Ji, Liber-

tina V. 914. d.

Platnost umní i po smrti pí pohbu mládence St.

Pána, od Ond. Plachý-ho Ví. 2077.

Plawba Berezinská, pel. od eznická VI. 896. 987.

Plesání m. Brnnského skrz obdržení od hlaw.

nepítele šwedského wítzstwí, od P, Hugona
Otmanského V. 1010.

Plesání duše kesf, VI. 218.
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Plesání nad uwedeníin professora jaz. esk., od J.

Rulíka VI. 379. a.

Plesání wlastenské a díkuinní, od .1. Rulíka VI.

379. d.

Plesání na slawnost wšeobecného pokoje, od J. J.

Ryby VI. 400. d.

Plesání srdce wraucího k ínstallací W. Pšiny na

faru Krucburskau, od Sembery VI. 410. b.

Plesání ni. Turnowa, když .1. bisk. M. p. W. Leo-
pold Chlumanský . . . w m. Turnow ráil . . .

bimowání udílet, od Tomsy IV. 383. k.

Plesy Plzeské w podweír .slawnosti narození

JCM. Frant. I. VI. 458.

Pliwník pow. VI. 853.

Plody sboru uenc ei esko-slow. Prešpurského
VI. 323. 769.

Plurs, wiz: Nowina.
Plze, wiz: Akta, Djiny, Jubilate, Kázaní, Kronika,

Msto, Na Plze, Napomenutí, Naíkání, Pamti,
Panna, Plesy, Powst, Piwítání, Relací, Stálost,

Wž.
Plze msto V. 331. 920.

Plzeští rytíi aneb odplata udatnosti, pow. od J.

Nejedlého VI. 795. a.

Pobožnost díkuinná kláštera Sedleckého V. 1005.

1227.

Pobožnost k sw. arciotci Benediktu V. 1348.

Pobožnost ke cti sw. Frant. Xav. V. 1572.

Pobožnost k sw. Fi lome n, pel. od J. W. Som-
mera VI. 2429.

Pobožnost k sw. Florianu, od Fr. Krky VI.

2393.

Pobožnost k sw. Janu Nep. VI. 2438. Píd. 15.

Pobožnost k p. Ježíši V. 1624.

Pobožnost k blahosl. p. Marii Kannelilanskc, od
Fr. Rayta VI. 2428.

Pobožnost k nejsw. lidského pokolení wykupitcli

V. 1329.

Pobožnost k nejsw. pti osobám, Ježíši, iMarii, Jo-

sefu, Joachimu a Ann V, 1665.

Pobožnost k nejsw. swátosli oltání V. 1672.

VI. 2300.

Pobožnost k sw. Prokopu V, 16.25.

Pobožnost ke stoleté slawnosti založení rádu sw.
Woršily VI. 2424.

Pobožnost k uctní Aloy^a Gonzagy, od Krbce
VI. 2425.

pobožnost k uctní wší lásky nejhodnjšího srdce

p. J., pel. od J. Hýbla VI. 2354.

Pobožnost k ukižowanému p. Ježíši V. 1619,

Pobožnost k sw. Vincentiusowi V, 1337.

Pobožnost kostelní pro mládež školní, od J. Jawor-
nického VI. 243.

Pobožnost Mariánská od jedné každé od boha
plodem požehnané manželky V. 1662.

Pobožnost na den weyroní slaw. božího tla, <>(1

J. Krauského VI. 2324.; též od L. Zieglera VI.

2321. b.

Pobožnost na deset pátkii ke cli sw. Frant. Xav.
V. 1586.

Pobožnost na kížowé dny, od L. Zieglera VI. 2321 a.

Pobožnost palnácteauterního pijímání wel. swat.

oltání ke cti sw. Dominika V. 1591.

Pobožnost pi Jubileum ili pi lOOletó památce
swatowyhlášení sw. Jana Nep., od Tom. Kubclky
VI. 2251. b.

Pobožnost pi slawení processí na den Bož. Tla
VI. 2269. — od J. Ant. Swobody VI. 2268.

Pobožnost školní s melodiemi, od E. Jahna VI. 500.

— pel. od Tom. Fryaje VI. 2329.

Pobožnost weleb, bratrstwa obojího pohlawí V. 1649.

Pobožnost wšcobecná s odpustkami a obdarowáním

milost, iéla VI. 2222.

Pobožnost Xaverianská V. 1621.

Pobožnost za odwrácení moru, hladu a wojny V.

1670.

Pobežn práwo, od Kolzebue VI. 700. 16.

Poátek uení, od Jerem. Parlagia IV. 1363.

Poátek gruntowní mathematického umní V. 507.

Poctiwý rolník, pel. od Tháma VI. 607, II.

Poátkowé (Poátky) Aritmetiky, od St. Wydry VI.

1390.

Poátkowé esk. básniclwí VI. 176.

Poátkowé hudební, pel. od Waka VI. 184.

Poátkowé k wykládání theologie, od W. Stacha

VI. 2112. b.

Poátkowé mrawíi, pel. od W, Pawlowského VI.

1292,

Poátkowé nkterých starých písní w kancionálu,

od J. Sylwana IV. 202.

Poátkowé opatrnosti pastýské, od Jiljí Chládka

VI. 2101.

Poátkowé poswátného jaz. slow. , od W. Hanky
VI. 100.

Poátkowé prwní kesf. ewang. ueni, od O. Šol-

tyse VI. 1860.

Poátkowé prwní wýmluwnoslí božích ... Ví, 1749.

Poátkowé staroeské mluwnice, od P. J. Safaíka

VI. 94. 773.

Poátkowé wdecké mluwnictwí esk., od M. Klá-

cela VI. 149.

Poátkowé základného nauení o waení piwa, . ,

.

pel. od Fr. Ond. Paup VI. 1582.

Poestná hádka etc. o sw. otce Bernarda V. 914.b.

Poet wíry III. 733. — od br. Lukáše IIL 776. a.

Poet panenský hlawní na píjem a wydání panen,

brak, zubky, mazlík... V. 231.

Poet nejdokonalejší a nejsw. Trojice wjednotc, od

Tom. Bern. Jelínka V. 890.

Poíná se nauenie prawé modlitby s wýkl. na

modlitbu p. Ježíše, kteráž .... III. 889.

Poíná se sedm kusuw, které poslal otec 3Iojžíš

otci P y r e m o n i o w i IH- 892.

Poínají se kniehy Waw. Wally o ncpráw uw-
enéiu a smyšleném Konslantinowu pap. nadání

111. 150.

Poínají se knížky Hugowy o piprawení swého

srdce, od Štítného II. 158. d.

Poínají se knihy užitené sw. Brigitly o zjeweních

III. 904.

Poítání písemná s píklady, od J. Prawd. Pibika

VI. 1401.

Podkowání za lauení Josefa od jednoho starého

wojáka oblowané, pel. od K. Tháma VI. 371. b.

Podiwin s PMbislawau . . . t. j. wšech kostí tl sw.

a reliquií wyznamenání. nimiž sláwn swau . . .

.

rozhlašuje sw. hlawní kostel Praž., od Jana Ign.

Dlauhowcskcho V. 889. c. V. 1176. b. V. 1279. d.

Podiwná nemoc, dle Kotzebuc VI. 65"2. VI. 713.

Podkonic a žák 11. 66.

Podlažice, wiz: Jména.

Podniknutí hrdinské arcik. Maxim. II, w španlské
zemi IV. 433.

Podobenstwí, pel. od Tomsy VI. 577.

Podobcnstwí neb rostlinky zem swaté, od J, Ja-

wornického VI. 1196. c,

Podolí, wiz: Láze.
Podpal celého swla jazyk lidský, z lat. pel. od

Ji. Fcra V. 492.

Podstata wíry kesf., pel, od W. Cerwcnky V. 734.

Podstata wun májowé, od J. Wácsl, Mezleckého

V. 910. b.
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Podwod z IchkoniYslnosli, od Sicsslcra VI. 632. c.

Poezie, od B. Tablice VI. 282. b.

Pohádky IV. 203.

Pohádky arab.-iké, od W. Kraincriusa VI. 785. b.

Pohádky diithowní V. 747. 772. — z nm. pel,
od Oiid. Mizery IV. 14:18.

Pohled na Bosnu, z ilyrsk. piel. od AVil. Dušana
Lanibla VI. 1006.

Pohled na krajinu, která jest matka ewang. wíry,

kázáni od Kollára VI. 2037. d.

Pohnutka k následowání dobrých dilek, aneb 100

píkladu dtin. ctnosti, od J, Uulíka VI. |284. d.

Poheb cis. Maxim. II. IV. 395.

Poheb Jaroši. Krist. Trky z Lipy, od Ji. Dikasla

z Mikowa ,1V. 1G85. a.

Poheb p. J. S'niejdie. mšlnína Now. m. P. od

soldatúw posteleného, od J, llertvicia IV. 1723. a.

Poheb Kr. P., od Šim. Lomnického IV. 187. b.

Pohromy bichu smrtedlného, pel. od Ji. Konstan-

liusa V. 730.

Pochwálení snémowní smyslu Rokycanowa nad

Tábors. knéžimí r. 1-144. III. 374.

Pojednání lat. o prawopisu eském, od Jana Husa
III. 1. c.

Pojednání o smrti V. 1420

Pojednání o wy.^lownosti di, dí, ni, ní, ald., od K.

Ausobského VI. 54.

Pojednání o užitku dobe spoádaného diwadla, od

P. Šediwého VI. 1230. ^

Pojednání o bylinást\ví w Cechách, z nm- pel.

od A. Puchmayera VI. 1463.

Pok. wiz: Kázaní.

Pokání a zaufalstwí, zrcadla Petra a Jidáše na wel.

pátek ... skrze oratorium pedslawené, . , . od
J. Ji. Hlawy V. 164. b.

Pokání horli\vé zwící s\v. kazatel k welikému
milost, létu s\v. Jan Nep. pi slawnosti bratrst\va

pod jménem téhož s\v. wyzdwiženého ... V,

1021.

Poklad, od Prok. Scdiwého VI. 608. d.

Poklad VI 853. a.

Poklad církwc s\v. otewcný, t. j. wyswétlení mi-

lo.-tiwého léta, od Zig. Gdowského V. 1100.

Poklad cti a powésii i w.ší potebnosti t. 340 roku

skAYjící se jazyk s\v. Jana Nep., od Wácsl.Ign.

Henneta V. 976.

Poklad tenáský, od Fr. Tomsy VI. 822. h.

Poklad duchowní aneb modlitby a písniky V. 1594.

též VI. 274.

Poklad duše, pel. od Tomáše IV. 18.33. — V. 1533.
— od Jos. Zimmermanna VI. 2445. a. — Píd.
101. a.

Poklad ewang. kcsfana V. 1472 — Píd. 101. b.

Poklad chudých III. 273.

Poklad laskawé lítosti V. 1500.

Poklad modlitební, od Paw. Jakobeiho V. 1623. b.

— od Ond. Palombini VI. 2365.

Poklad národu, z nm. pel. od Step. Lesky VL
11«4.

Poklad pedrahý král. eského, sw. p. Barbora V.

1280.

poklad spasitelný ^všem kest., od MaL Campana
Kutnohor.ského. |*íd. 3.

Poklad z milowání pfiwod mající skraušenosti V.
150S

Poklad zpw& duchowních, od J. Millera V. 113.
Poklad aneb wnilní we wšelikých ctnostech se

cwicni, z lat. pel. V. 1493.
Pokládají se .šlépowánie rozliných rstepów 111.253.
Pokladnice domowni pro dítky, od J. Blasiusa V.

499.

Pokladnice duchowní, od ŠCaslného Kadlinského V.
1414. d.

Pokladnice Franklinowa, od Kampclika VI. 1204.
Pokladnika zlatá dílek božích, z nm. pel. od And.

Machera V. 1508.

Pokladnika aneb Bohumír werný a newrný, z ném.
pel. od W. Kilípka Ví. 1351. d.

Poiioj némecko-šwcdský . . . w Mimstru we Wcst-
phalii podepsaný a speeténý V. 264.

Pokrm duše (modlitby), |)el. od J. Rautenkrance
VI. 2308.

Pokrm duše w prawéin slowu božím VI. 2311.
Pokrm duše kniha nábožnosti, pel. od J. P. Kauna

VI. 2398.

Pokus nauiti (echa poátkm grammnl. jaz. polsk.,

od D. Špachty VI. 103.

Pokušení dábelsíiá wnitní a duchowní ... IV. 1895.

Pokuty zízením zemsk. obsažené IV. 922.

Pokuty práwy méstsk. obsažené IV. 934.

Pokuty a trestání pestupníkm bož. pikázaní , od
Mat. Polianského IV. 1413.

Pole požehnané, na kterémžto ... skiwánek se pe-
letuje ... a nad kostelem rodiky boží sob pro-

zpéwuje, od Hynka Dlauhoweského V. 98. a.

Pole aurodné Serafinského wzdélání V. 1130.

Polcheníko smutným srdcím V. 1378.

Polešow, wiz : Matky etc.

Políbení upsané, od Kastelliho VI. 692.

Polika, wiz : Instrukcí.

Politia historica, pel. od Dan. z Weleslawína IV.

727.

Politicus aneb zbhlý lowk a sprosták, od Bart.

Morady V. 792.

Polock, wiz ; Nowina.
Polsko, wiz : Akta, Jednání, List, Nowiny.
Polybius, od W. Krameriusa VI. 806. e.

Polyglolton medicum VI. 123.

Pomáhej pán bh, od Nierice VI. 1372. q.

Pomnnky na cestách žiwola, od W. Štulce VI. 348.

Pomnnky na Prahu, od Zapa VI. 1024. b.

Pomnnky na r 1841. VI. 338.; na r. 1813. VL 879.

Pomnnky aneb rýmowané propowdi náboženslwí

a maudrosti, o J. W. Kamaryla VI. 1345.

Pomni na mne, od Walenlina Polona Pelického IV.

1332.

Pomnitz, wiz : Pamel.

Pomoc sw. Angela strážce, z nm. V. 750.

Pomoc katolická dušikám w oistci, od Ji. Fera

V. 715. i. V. 1539. b.

Pomoc lidská wrtkawá, sw. 14. pomocníku pomoc
stálá V. 1059.

pomoc umírajících aneb bratrstwo sw. Maric V,

1156.

Pomoc utwTzení pi wíe, od Sim. Kapihorského V.

692.

Pomoc z íše kauzclné, od Filípka VI. 700. 17.

Pomocnice kesfan&w nejsw. rodika boží Maria

p. w obraze Slarobolcsl. zázraném rozhlášená.

od Iwana Knoblocha V. 953. c.

Pomsta, pel. od J. K. Chmelenského VI. 6.59. g.

Pomcka nowému žáku lat. se uícímu V. 31.

Ponaprawcní omylného spisu: reforiuirtského smyslu

brati (Ješi, pel. od Mích, Institorisa Mošowského

VI. 1784.

Ponauení k hojení morowého pádu howzího do-

bytka, od J. Jos. Pšiny VI. 1646.

Ponauení o hromo- a kruposwodu, aneb kterak se

hromo- a krupobití stawti má VI. 1482.

Ponauení o milost lét (kázaní), od Fr. AI. Wacka

VI. 2042. b.

Ponauení o warhanách, od Gartnera VI. 1583.
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Ponauení o welastwí, dle Sterna VI, 1519.

Ponauení a utwrzení we wíe a w náboženstwí
kat. kesf., od J. Wawíka VI. 1827.

Ponawržení o stawu a ádech duchowenstwa w
echách, od J. A. Dundra VI. 1151.

Ponawržení pro nižší hospodáské služebníky, od
K. bar. Puteany-ho VI. 1497.

Ponawržení prostedkuw k umenšení nezdrawí ta-

kowých píbytkuw, které rozwodnní podrobené
byly, pel. od Jos. Wratislawa uroz. z Monse VI.

1590.

Ponwadž híchu modláského welini nenáwidí buoh
a wždycky nenáwidíwal .... od br. Prokopa z

Jind. Hradce IlI. 757.

Ponwadž manželstwie jest staw wysoký, ... od
Husa 111. 608. e.

Poníženost wyzdwižená a ctnost korunowaná, od

A. Ign. Mladoty z Solopisk V. 897.

Ponocný Brandeyský, pel. od Tháma VI. 607. nn.

Ponocný, od Tuka VI. 612. d.

Ponocný, dle Kornera VI. 653, c.

Pontieu, wiz: P/íhody.

Popelka, wiz: tení.
Popelka, pel. od Tháma VI. 607. gg. — od Št-

pánka VI. 635. ww.
Popis wzn w Now. m. Pražském V. 495.

Popis žiwota Bl. Leonarda a Portu 3Iauricio, od
Ond. Moráwka VI. 2170.

Popsání wýchodních zemí III. 192.

Popsání sw. míst III. 195. 947,

Popsání troje t, wjezdu M. Terezie do mst Praž.,

za druhé slíbu ddiné poddanosti, který stawowé
... složili, za tetí její korunowání w Cechách,
od J. Jind. Ramhofského V. 294,

Popsání swaté a milostmi mnohými se stkwaucí

Marie Hory, od Norb. Želeckého z Poernic
V. 1183.

Popsání narození, žiwota a smrti sw. Wácslawa
V. 1352.

Popsání milostí a dobrodiní dosáhnutých skrze mod-
litbu: Ježíši s Marií mntkau twau atd. V, 1427.

Popsání obyejíi pi korunowání král eských
atd., od J. J. Tandlera VI. 943.

Popsání trojích cest w Ewrop, Asii a Africe, od
Žwejkala VI. 1002.

Popsání hlaw. ra. Prahy, od Zapa VI. 1024. a.

Popsání hlaw. chrámu, ostatních kostel a knplí w
Milane, od K. Mensingera VI. 1028.

Popsání nkterých pamtností w Brn Ví. 1031.

Popsání býwalé ehole cistercienské Sedleckého
kláštera, od Dewoty-ho VI. 1035. a.

Popsání žiwota Josefa II., od Tháma V. 1043. a.

Popsání žiwota ukrutné wražedlnice Marg. Geše, od
Fr. B. Tomsy VI. 1059.

Popsání a wyobrazení nejznamenitjších zwíat, od
J. Hýbla VI. 1461.

Popsání a wyobrazení peci k peení chleba a praní

pi skrowném paliwu, ... od Fr. Porre VI. 1579.

Popsání kamen k topení a waení spolu spsobených
pi skrowném paliwu, od Fr. Dórre VI. 1580.

Popsání konané slawnosti w m. Plaiianech, od
W. Skiwánka Ví. 2024.

Popsání a wyobrazení sochy sw. Wácslawa na
koském trhu w Praze, od J. J. Rudla VI. 2152.

Popsání obrazu a chrámu P. Marii w Staré Bole-
slawi, od J. Hoice VI. 2154.

Popsání nejstarožitnjšího chrámu w Cechách sw.

Kosmy a Damiana a sw. Wácsl. w Staré Bole-
slawi, od Jos. Hoice VI. 2l57.

Popsání žiwota sw. Jana Nep. VI. 2179.

Popsání žiw. sw.Wácsiawa,odT. Kabelky VI. 2 188.

Popsání žiwota pti blahosl.r Alfonsa, Marie z Li-

gury, Frant Girolama, Josefa od Kíže, Pacifica

Lanseverinského , p. Veroniky Giuliani ... VI.

2191.

Popsání žiwota a skutk swatých a swtic božích, od

Jos. M. Pohoelého VI. 2196.

Poádek cirkewních kazatel ú. bož. w církwích

ewang. Augs. wyznání, od Mart. Hamaljara VI.

2116
Poádek císaw ímských IV. 383.

Poádek ewangelický V. 1118.

Poádek ewangelický k milosti boží V, 1505.; též

Píd. 105.

Poádek ewangelický, pedstawený w rozmlauwání
uitele s posluchaem Píd. 128 f.

Poádek, jak se wyznání wíry kat. díti má, od J.

Fr. Dewoty-ho VI. 1843
Poádek ktní atd. VI 2105.

Poádek k hašení ohn w mst Chrudimi atd,

od L. Zieglera VI, 1246 ; též pro panstwí Rad-
nické VI. 1237.

Poádek písem sw. IV. 1162.

Poádek, podlé kteréhož se prwní služby boží

církwe eské ewang. w Praze I. P. 1784 wy-
konáwaly VI 208

Poádek pi službách božích VI. 1669.

Poádek pisluhowání swátosti požehnání wdawku
atd. VI. 2111.

Poádek s pašie jako w nedli kwtnau a na We-
liký Pátek w církwi ewang. tena býwá, od
Mích. Insiilorisa Mošowského VI. 1723,

Poádek služeb božích pro církew esk ewang. w
Praze VI. -2109. 2108.

Poádek snm w Praze držaných od r. 1585—
1730 IV. 987.

Poádek spasení, od J. Geranského V. 181

Poádek swatodenní a prawidla žiwota nábožného
katolíka, z nm. pel. od Fr. Dobrom. Kamarj-ta

VI 2270.

Poádek swatý denní kesfana kal. na poruení kar-

dinála Noailia k užitku jeho owiek, z nm,
pel. VI. 2284.

Poádek žiwota knžského, pel. od J. Krbce VI.

1066.

Poádek a spsob pobožnosti pi wykonáwání ob-

chod slaw. milost, léta papeže Lwa XII. VI.

2249
Poádek neb cesta k spasení V 765.

Poádkowé kongregací sw. Isidora V. 463.

Poekadla Slowáków morawskouherských , od Fr.

Tomsy VI. 143.

Portugal, wiz: Bitwa.

Poruení compelle intrare W Wrbenského IV. 733
Poruenstwí dewatenácti patriarch 11 136.

Poruenstwí Wil. z Pernsteina III. 178.

Posel boží, o moru, od Mat. Jandy V. 1379.

Posel z Morawy (kalendá), od Šembery od r, 1837
— 1847 VI. 1436.

Poselkyn starých píbh eských, od Jana Be-
ckowského V. 286.

Poselstwí doKonstantinopole, od Her. ernína
z Chudenic III. 198.

Poselstwí eské we Wídni IlI. 386.

Poselstwí k kr. Fridrichowi III. 395.

Poselstwí kr. Jiího k papeži III. 401.

Poselstwí jednoty panské ku kr. Jiímu III. 404.

Poselstwí Solím ana cis. IV. 299.

Poselstwí Moskewské IV. 437.

Poselstwí mrtwých k ži^vým, od Fr, Kaj. Networ-»
ského V, 679,

Poselstwí nowé Humilis Segali zwstující hodnosti

59
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\V7.neicn cIikksIí a \vj sokii privilegiii, jimiilo bfili

swau nejmilejší p. Marii obohatili ráil, z wlaík.

ni-cl. od S;im. Greirenfclsa i. IMIseiibiirkn V. 1250.

Posclslwí nowé panny Marie. I'iíd. 106.

Po<laii|»nosl knížat a kr;'Hft C cskvch. biskup atd.,

od B. Paprockrho IV. 13^. b.

'

l'o.<laiipnn.-;t bisk. 01 oni a no. IV. 5S0.

Poslední .\bencerac;, od Cliateanbrianda VI. 853.

Poslední Oeih. nov. od Tyla VI 811. e.

Poslední konsul Kalskv, pel. od .1. i'rorbázkY VI.

862
Poslední Orebita, od Er. Woeela VI. 889. a

Poslední wúlc p. Mat. z Siidetfi IV 1119,

Pospíšil, \viz: ilowé. K jmeninám. K swálku.

Postaupení zázraného ((braz.ii bl. p. Marie kostelu

Klalo \v s k é m n V. 1 1 80.

Poslilln. z lat pel. od .1. Arhile.^a Beraunského
IV. 1559.

Postilla, z nm. pel. od .1 Barnera V. 839.

Postilla, od Tom. Ba woro wského IV. 1550
Po.<lílIa. z Mollera pel od .1. Blasiusa V. 844.

Postilla. od Bobnsl. Beply Wysokomeytského IV,

1.558

Postilla. od .li. Dikasta z Mikowa IV 1.560.

Postilla, od Jana Hnsa lil. 835
Postilla. pel. od Chmely VI 1897.

Postilla. od J. .lawfirka VI. 1908
Postilla, od .1. Kapiiy IV 1553
Postilla. od .1 Kanpilia o stálé trpéliwosli IV.

1919
Postilla, od K. Ani. Koniáse V. 850
Postilla. pel. od Kramcrinsa VI 189.Í.

Po.stilla. od J. Medlína VI 1905.

Postilla, od .1. Milice íl 1,30.

Postilla, od Ond Modeslina IV. 1556.

Postilla, od Kaš Motéširkého V. 837
Postilla, pel. od Krist. Pešky V 843.

Postilla, nd .lak Petro/o líny Knnšlatského IV.

1561

Postilla piel. od Šip. Pilaika V 83.)

Postilla. od Ond. Plachého VI 1906.
Postilla (dítek), pel. oflToni Hošálka Sobrslaw-

ského IV. 737.

I'nslilla, od Dan. Sarlorinsa V. 847.

Postilla. od S<b. Woj .'í cíp i on a Plzcnsk<'hn |V.

1563.

Postilla, od \V. Solniekcho. Píd. 72.

Postilla (pro mládež), od .1. S t ran ns k é h o IV.

1548. a. b

Postilla, od Mat. .Šle vra V 838
Poslilla, od Mart. Philadclfa Zámrskcho IV. 1555
Postilla, od .los. Zim incr in a n na VI. 1!)17.

Postilla, 7. nm. prl. od .1 Zlatoiislého Tábor-
ského V. 848.

postilla, totiž kázaní na ewan?. IV. 1549. 1552,
15.51. 1557. 1.566. a. V. 834. 836 841. 845. 849.

8.51. VI. 1896.

PosNvátnosti kal., pel. od .1. Tom. IVowáka VI 2133.
Poswccní druhé chrámu cwang. II h o r š fa n s k é h o,

od .1. L. Rartolomcidcsa VI, 2068.
Poswccní chrámu církwe cwanc Tisnwské Ni

2132.

Poswcowání zástaw. když p. Trbanus Celdcr p.
Bako(,:y Kercnca jednoho recimcnlii obcršta woj.
expenirí konali maje. osm nowý(!h zástaw do
chrámu Zf linského pinesli dal, o Dan. Hermana
V 273

Poswícení w Koraurkow. pel. od Štpánka VI.
í)35. x\.

Pošta w now naízená a do íše wyprawená hic
dali krále nowéhb m. r. ztraceného V. 229.

Pošla na Scbraníci. z nn>. pel. od Jos. \,. Stra-
níka VI 691.

Potšení kesf., od Dan. K, z Karlsnerku IV. 134. a.

též IV. 1897.
Potšení jednoho, kterýž pod kížem Kr stoií IV.

1803.

Potšení w zárnuilcích IV. 1830. b.

Potšení pobožných pod kížem slojících, od Sixl.

Palmy IV. 1863. c.

Potšení dnchowní. kterému se každá kesf. duše
tšiti muže V. 1671.

Potšení pohoelým wyrené, kázaní od L. F. ^Vir-

šinka VI. 2051.
Potšení w tžkém zármutku postawené Anežky

dcery swé a jiných pátel, od Khernera. Píd.

Potšení (deset) wyhnaných Cechu. Píd. 107.

Polocká,. wiz: Kázaní, Památka
Potok z sedmi pramen, od Slep. Holomuanského

IV. 1911. b.

Potok wod na pahrbcích panstwí Náchodského,
od Daw. Ant. Nyvvelta V 440.

Polrawa postní, od Tom. I^n. Placalia V. 1388. a.

Potebn a zbytené, od Kranieriusa VI. 806. f.

Potšleín, wíz : Zízení.
Potukowé krwawí preyšljící se ze Školy ukíž.

p J., od AVend. Wratíslawa V. 1471.

Potwrzení práw etc. msta Strážnice IV. 966.

Polwrzení nadání, obdarowání a swobod kláštera

Zaražanskcho od Ferd. II. V. 395.

Potwrzení wolení abatyše kláštera sw. Ancžk y V.

474.

Potýkání nuicdlnické, skrze kteréžto Gcrvasius
a Prolasius bralí wílezslwí nad tvranstwím ob-
drželi V. 233.

Pouení kratochwilné, jakby se dílky esky i nm.
slabikowali a ísli nniiili, od .1. .lawornického
VI. 16.

Pouení o dlcliné a wywázcní dtelin(»wého semene.
z nm. pel. od ,1. Mojžišovvicc. VI, 1532.

Pouení o dobýwání hedwábí w Cechách, pel. od

I. Uanghcry-ho VI. 1556.

Pouení o liospodáislwí polním, z nm. pel. od

Ani. Piichmayera VI. 1491.

Pouení o okowání, od .1, Palkowie VI. 1611.

Pouení o pití koalkv, z nm. pel. od Krbce VL
120.5.

Pouení o písaze, od Fr. Lukšc VI. Í210.

Pouení o setí, hlední a sklízení lnu atd,, od Jos.

Janiše VI. 1552.

Pouení pro pastýe dnchowní n postele nemocných,
pel. od J. Hýbla VI. 21.30. a.

Pouení pro pastýe dnchowní wc zpowdnici, z

nm. picl. od Hýbla VI. 21.30. b.

Pouení proti nákaze asiatské nemoci lak zwané
cholery VI. 1622.

Pouení troje lékaské, jako se mže strašliwá nemoc
bsnosti, nakažení rozliného dobytka w duli a

.Nwinská nemoc Irosky eená poznati a zhojili

VI. 1648.

Poiiowáni mrawná, z Catona pel. od J. A. Ko-

menského V. 254. a.

Poukázaní ku ponauení esk. i nm. lení Ví. 21.

Powahopisv, z Thcofrasta pel. od J. >Vlka VI,

925. a.

Powst dobrého jmcna p. Wratíslawa z >Milro-

wic, od J. Rosacia Iloowskcho IV. 1689. a.

Powst slavvná m. Plzn, od W. .1. Fickelschera

V. 908.

Powsti we ušciikvch krajinách, pel. od Síra VI,

839.
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ovvésli z nowé romantiky, wzdlal Dal. Kopecký,

VI. 860:

Powsti Slowenskje Jánka Ríinawskjelio VI. 901. 909.

PowsU, staroeské z|)vvy, hry, obyeje jitd., od

Krolniusa VI. 1083.

Powída a wykláda, od Trnky VI. 846. 1).

Fowídaek (XII) z piíslowí Šalonianna, z nm. piel.

od Fr. Tomsy VI 1287. c.

Powídalel, od MM. Sychry VI. 733, a.

Powídaky pro ukrácení chwílc, od Fr. Wewerky
VI. 831. 1).

Powídaky rozliné, od W. líraiiieriu.sa VI. 785. d.

Powídaky pouující pro mládež, od J. Rulíka VI.

1284. P.

Powídaky ponující ze Sniilla VI. 1302.

Powídaky pro mstské skoIy VI. 1305.

Powídek iiirawných sto I. a 11., od Fr. .1. S w o-

body VI. 1342. a 1).

Powídek (VlI) z Krist. Smilla VI. 1348.

Powídky kwtancínm stáí wnowané , dle Smida
VI. 858. 1324. lí. 1360. a. d.

Powídky krásné, dle Jaisa VI. 1303. a. 1362.

Powídky (nauué), od Wend. Utisk a VI. 1309. h.

Powídky, powslí a báchorky, od P. Jos. Ehren-
bergera VI. 891. a.

Powídky (uiylliické o bohácli a bohyuách moraw.
Slowanii), od .1. H. (íalla.še VI. 1077.

Powídky pro mládež, od Tom. Kuhelky M. 1324.í;

Powídky, od .Marka VI. 824. d.

Powídky (pro kwelauci stáí), z uem.p^el. od Jos.

Procházky Vl. 1354.

Powídky (pro mládež), od Fr. AI. Ho kosa VI.

1339.

Powídky, powsti ald., od K. Sabiny VI. 897. b.

Powídky, pel. od Sommera VI. 843 a.

Powídky, z Fr. Soave pel. Ch. Štefan VI. 900
Powídky (romantické), od Fr. Tomsy VI. 822. c.

Powídky, z Klanrena pel., od Fr. Tomsy VF.

822. d.

Powídky (Morawské aneb sedm obrazil sw. Cyrilla),

pel. od Fr. Budisl. Wewerky VI. 2150.
Powídky ili pohádky nábožné lil. 879.
Powídky morawské Vi. 829.

Powídky pro školy mstské VI. 1274.
Powinnosli kesanských wlastenc w as nasláwa-

jícího nebezpeenstwí, od Horáka VI. 2015.
Powinnosti manžel, rodiíi a poddaných kesan-

ských, z nm. pel. od J. Schwerdlinga VI. 1201 a.

Powinnosti mládeže, od J. SchAverdlinga VI, 1201. b.

Powinnosli poslušné wlastencíím. Píd. 137.

Pozdraweni každodenní nejsw. rodiky p. Marie
V. 1579.

Pozdwižení podiwné po stupních mnohých ctností

a diwných zázrak k swatoreení sw. Jana
Nep., od J. Alex. Malce V. 959.

Poznamenání Astrologické lil. 237.
Poznamenání bylin abecední lat. esk. II!. 259.
Poznamenání, co jest se za držení pp. z Rosenberka

a Swamberka zámku ZwíkoAva wynaložilo na
panstwí IV. 471.

Poznamenání, jakým pwodem elc. Píd. 108.

Poznamenání, kterak wyuující texty církwe bratr-

ské užíwány býti mohau V. 501, e.

Poznamenání lékastwí pro domácí dobytek VI.

1639,

Poznamenání lékastwí naproti ukúsání bského psa

VI. 1658.

Poznamenání mst, zámkw atd., od VVácsl. Lebedy
z Bedrštorfu IV. 662.

Poznamenání nkterých purkmistru a rychtá w
Mezíi, od Ond. Siwy V. 305.

Poznamenání nkterých panských rodin IV. 497.

Poznamenání o píhod, od mnicha sw. Augustina

V. 1164.

Poznamenání písemné dluh, které F e r d i n a n d o w i

w pídtut a práwem odaumrlním pišly V. 276. a.

Poznamenání piíin, které kurlirsla baworského po-

hnuly hoej.ší Uakauské ddiné zem k po-

sezení wziti Ví. 988.

Poznamenání rodin Pražských |)od jednau IV.

567.

Poznamenání rodiiw panských III. 176.

Poznanunání rybníkw panstwí Pardubské ho
IV. 467. b.

Poznamenáni toho, co se w král. esk. stalo od r.

1612. IV. 458,

Poznamenání uenýcli .Moraw.anu. od J. (iailaC

VI. 1131. a.

Poznamenání w p, usnulých p. sodálw bralrstwa

eského V. 1149.

Poznamenání wšech dikasterií práwních instancích

V. 611.

Poznamenání wšech swálkw, processí, zpíwaných

mší sw. a jiných pobožností- V. 1120.

Poznamenání wšech swátkuw kapulísk. bratr. V.

1139.

Poznamenání zázrakw w kláštee u sw. Prokopa

nad Sázawau V, 1196.

l*oziiamenání zázrakw a milostí konaných w klást,

na Kariow k oltrazu nejsw. p. M. od 1, 1719

—1743. V. 1226.

Poznáni prawé boha, od F. P. Poláška VI. 2361,

Pozorowání zlostné a neprawé wálky Iranc, od

Wawáka VI. 364. e.

Pozwáni nkterých wywolených skrze hlasbožído

král. nebeského, od Paw. Kostrošice V. 1335.

Požádejme wšickni toho... píse III. 50. b.

Požehnání knžské |io služ!)ách božích, od Ji. Te-

saka IV. 1440.

Požehnání z rosy nebeské, od ÍJeh. Tuka V. 883.

Požehnání, když pátelé naši Petrus, Ribay, Mun-
chart atd. z Jeny do Uher se nawracowali VI.

361.

Požehnání diichowní štít. Píd. 109. a. b. c.

Práce Herkulesowy, i»íel. od eh. Hrubého z Jelení

III. 111.

Pragmatica c. k. wcdení práwní rozepe se týka-

jící V. 633. a.

Práh milostiwého léta, od J. Konst. Kostaneckého

z Hossinu a Snlmowa V. 896.

Praha, wiz: Dje, Diarium, Instrukcí, Jednání, Ká-

men, Kázaní, Kniha, Léto- a Uennopis. List, Na-

bízení, Napomenutí, Naízeni, O pohnuli, O po-

zdwižení. Píse, Pomnnky, Popsání, poádek
Poznamenání, Práwa, Pehled. Privilegia (No-

womstských). Psaní, Rád, Registra. Rozepe,

Rozkaz, Rozmlauwání, Snm. Snesení, Stráž,

Twrzení, Wýsady, Wýtah, Zápisy, Zpráwa.

Praha stará pod fig. krásného mládcnre pedsta-

wená pi renovací magistrátu, od J. Flor, Ham-
merschmida V. 329. b.

Praha, Paíž, Londýn. Konstantinopol, pel. od Pu-

nera VI. 689. n.

Prachatice, wiz: Obraz, Slowo, Zpráwa.

Prachyn, wiz: List.

Praktika cwie^ií mládeže V. 500.

Praktika duchowní kes, kat. chowání V. 732. 1527.

Praktika pro ty, kteí chtjí z duší swých zlé

obyeje a zwyklosti wypuditi , , . a sw. ctnosti

wsaditi, ... z wlask. pel. od P. Sam z Pilsen-

burku V. 1377.

Praktika sedlská IV. 751. V. 547.
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Praktiky (11), od Bawora mlad. Rodowského IV.

763. b.

Praktischer Theil zu b6bm. Grammatik, von Norb.

Wanék und Franta VI. 85. b.
^

Pramáli, z nm. pel. od J. W. Spota VI. 657.

Pramen siudniný uzdrawující m. Hradišt hory

Tábor, jehož poátek, wlastnost, . . . od Jos.

Miky V. 556.

Pramen (III.) t, j. arcibratrstwo nejsw. Trojice, od
Jir. J. Libertina V. 1141,

Pramen wody ziwé, t. j. wýstraha ped cizoložni-

ctwím, od W. Dobenského IV. 673. a.

Pramen zdrawí preyšticí se k žiwotu wnému V.

1590.

Pramen iiwý rozliných hodinek sw. s modlitbami

V. 1546.

Pání k nowému roku, hra od Sluny VI. 611. d.

Pranostika III. 230.

Pranostika starých III. 232.

Pranostika od r. 1541 až 1550 s pedmluwau M.
Suda IV. 747.

Pranostika Cypriana Lwowického IV. 755.

Pranostika Dr. Franty IV. 756.

Pranostika Jana Makowského IV. 765.

Pranostika sedlská IV. 783. V. 548. VI. 1445.

Pranostika duchowní, od Old. Waldy IV. 1876.

Pranostika kesfanská, od J. Stranenského IV. 1800. d.

Pranostika radostná pi swatb Kar. Fr. Rosenmul-
lera s paní Hel. Klarau Klokotskau V. 191.

Praporec spasení V, 907.

Prástewnice weselá, dle Grimowých báchorek, od
Fr. Tomsy VI. 822. g.

Pálelstwím Hygey s teologií towaryšstwím Her.

Leidenfrostské swateoní weselí . . . ozdobiti

chtl nowých raanžel&w ctitel (t. j. Mat. Belius)

V. 192.

Pátel&m stpastwí, od K. Amerlinga VI. 1544.

Práwa a naízení ádu a kázn cirkewní IV. 1735.

Práwa Brnnská III. 295.

Práwa císaská II. 95.

Práwa doktora nezdwoilého Grobiána neprawá IV.

219.

Práwa horenská etc. IV. 965.

Práwa horní III. 293.

Práwa Jihla wská II. 90.

Práwa konšelská a mšfanská II. 92.

Práwa medaská IV. 962.

Práwa Magdeburská II. 98.

Práwa manská II. 97. IV. 961.

Práwa man&w a mlyna&w kláštera Tebického
IV. 963.

Práwa mstská, wyložená od Brikcího z Licska
IV. 930.

Práwa mstská král. eského w summu uwedená,
od M. Paw. Krist, z Koldína IV. 933.

Práwa mstská král. esk. a mark. morawského IV.

935.

Práwa naší ei a národnosti, od Kampelíka VI. 7.

Práwa porušená lowenstwl, pel. od J. Kawky
VI. 780.

Práwa Sobslawská II. 93.
Práwa Welikého m. Pražského II. 96.
Práwa Wikpild sasického ádu II. 94.
Práwa všeobecná Josefa II. nad prowinními a

jich tiestmi, pel. od J. Zlobického VI. 1672.
Práwa wšeobecná mstská, pel. od Jos. Zlobického

VI. 1671.
^

Prawá katolických rodi, wrchnoslí etc. maudrost,
od Koniáše v, 1394.

Prawda a lež, od Mcrice VI. 1372. c.

Prawda wíry kr. kat. V 805.

Prawda wítzlcí, od Mat. Koneného FV. 1429.
Prawdiwost nejslaw. wzkíšeni, od Štp. Olomu-

anského IV. 1431.

Prawdy náboženstwí kat. s d&wody swými, od J.

Hurdálka VI. 1771. 1779.

Prawdy nejhlaw. náb. keší., od D. Boka VI. 1792.
Prawidia bratr6w towaryšštwa p. Kr. V. 467.
Prawidla esk é dobropísemnosti, od Paizka V. 46.— od Filcika VI. 51.

Prawidla eského prawopisu pro uitele eských
škol a kand. stawu uitel. VI. 62.

Prawidla eské ei, od Fr. Nowotného VI. 76.

Prawidla duchowní, t. j. nauení wšem pro spasení

swých duší peujícím VI. 2218.

Prawidla hlawné polnej poádnej stráži VI. 1454.

Prawidla hry nazwané Šest a dwacet, od Ant.

Šwihlíka VI. 1078.

Prawidia k lat. ei V. 38.

Prawidia k poítání z hlawy, od J. Makše VI. 1393.— od J. Just. Michla VI. 1400.

Prawidla k ecké ei V. 41
Prawidla k zpráw hospodá, pel. od J. Rulíka

VI. 1493.

Prawidla klášterním pannám III. 182.

Prawidla kesf. kat. wychowání dítek , od A. J.

Jeábka VI. 1343.

Prawidla kesf. žiwota, od Ad. z Weleslawína IV.

694. též od B. Kozlanského IV. 1918.

Prawidla moresnosti neb zdwoilosti, od Ji. Ribaye
VI. 1289.

Prawidla mrawná na každý den rozdlená VI. 2223.

Prawidla o owím dobytku, od J. Rulíka VI. 1523.

Prawidla opatrnosti, kterak se s máslem zacházeti

má VI. 1238.

Prawidla, podlé kterých žiwot každého kesana
weden býti má, od Bart. Kozlanského V. 1371. a.

Prawidla prawopísemnosti moraw. slow. ei, od
Fryaje VI. 50.

Prawidla pi tžce nemocných a umírajících, od
Gilb. Baura VI. 2102. b.

Prawidla ehol klášterních sw. Augustina III. 859. b.

Prawidla slowenské dobropísemnosti VI. 43.

Prawidla školní pro obecné školy eské VI. 1251.

Prawidla zdwoilosti, opatrnosti a zaohowání zdrawí,

od Waw. Em. Amorta VI. 1288.

Prawidla žiwota a propowídky, od Woj. Sohaje VI.

1314.

Prawidlo konšelské IV. 953.

Prawidlo lidského žiwota, od Mik. Konáe IV. 667. a.

Prawidlo služebností církewních, od Tobiáše Záworky
IV. 1748.

Prawidlo swdomí V. 1395.

Prawidlo wíry apošt. i prorocké V. 778.

Prawidlo wojensKého ízení V. 549.

Prawidlo wyuowání w nemoci , od Wíta Pešinia.

Píd. 95.

Prawidlo neb zawení ustanoweni tch, jimiž se

towaryšstwo p. Ježíše ídí, od Balt. Hostaunského

IV. 592. a.

Prawísko, kterak Jindich z Dubínowa k poznání

boha pišel, dle Šmida VI. 813. b.

Práwo a zízení král. esk. V. 597.

Práwo manské Karlšteinské V. 612.

Práwo nowé útrpné a hrdelní Josefa II. V. 606.

Práwo o mrawích a wedení domácím IV. 736.

Práwo obnowené Morawy Ferd. II. V. bOO.

Práwo neb saud osprawedlnní, znm. pel. V. 786.

Prawopis eský, od W. Hanky VI. 48. též od Fr.

Kampelika VI. 61. „

Prawopis nmecký pro Nm, a Cechy, od K. Sádka

VI. 55.
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Prawopis ruskoeský, od Ant. Puchmayera VI. 45.

Prawopísemnost ei eské, od Wácsl. Fohla VI.

40.

Prawowec Patelin, pel. od Pluta VI. 602.

Prawowec a sedlák, od Rautenstraucha VI. 607. ni.

Praxis spiritualis, pel. od Jir. Fera V. 1385. h.

Pražané, od Turinského VI. 646. c.

Pražská píhoda III. 76.

Pražské zimní ležení VI, 603.

Pražský posel, od Tyla VI.^Gl.
Pražští sládci, pel. od P. Šediwélio VI. 608. II. g.

Pe knžstwa kališného, od J. Augusty IV. 1233. g.

Pe rodopisní p. ze Šternberka, z Waldšteina
i z Kaunic IV. 490.

Preciosa, od Vogla VI. 673. 14.

Peinní kard. Glezle IV. 572.

Pedchdce Morawopisu, od M. Tom, J. Pšiny z

Óechorodu V, 274.

Pedložení a užitené cwiení, pel. od Mich. Woj.
Kruziusa z Krauzenberku V, 1425.

Pedložení o umuení p, n, J. Kr., od Mat. Krocína
V. 720.

Pedložení tureckého legata Ebrahima Strotské-
ho, Poláka roz., ped JWC. , . . w Frankfurt
slowáckým jaz. uinné IV. 298.

Pedmluwa MalTea Vegia Landenského na knížky

swé o maudrosti III. 208,

Pedmluwa i píse tato zdržuje summu tch wcí,
které zbhly se w král, esk. IV, 174,

Pedmluwa s prwním artikulem o náboženstwí a

swátosti weee p., od JCM. Maxim, stwrzeném
IV. 1292.

Pedmluwa ped skaumáním po skoneném bhu
zimním dne 13. dub., od Dom. Košfála VI, 719,

Pednášení, jak se na choleru nemocný ošetowati
a hlídati má, od M. Mikše VI. 1621.

Pednesení J. Ex. nejw. purkrabího we shromáž-
dní welikého wýboru eské spoitelnice r.

1825. VI. 1242.

Pedpis služebný pro sprostého wojáka swobodníka
a bubeníka c. k. pchoty . . . pel. od T. Buriana

VI. 1451. a.

Pedpis služby sprostého wojáka, desátníka, sedláe,

kowáe a trubae pi c. k. jízd, pel. od T.

Buriana VI, 1451. c.

Pedpisy eské, od W, Hanky VI. 63.

Pedpisy rozkazní a prawidla, jak nakažení a roz-

máhání dobytího moru p edejíti , wypuklý . .

.

obmeziti., , VI, 1657.

Predpowdní o milostné hwzd IV. 776.

Pedstawení žiwotné J. Kr. V. 1246.

Pedstawení w prospch, od Helia VI. 635. 16.

Pedstawení zbhu , který francauzské wyslanstwí
we Wídni dne 13. dub. 1798 spsobilo VI, 952,

Pedsudek, od Senkowského VI. 853.

Pehled djepisu a rozdílu uení a náboženstwí
ewang. a rímsko-katol. VI. 1870.

Pehled leboslowí, od W Staka VI, 1474. b.

Pehled literatury eské VI. 1126,

Pehled luby ili hmotozpytu, od K. Ammerlinga
VI. 1485. b.

Pehled msta Prahy z Petína, od Jos. Šenibery

VI. 1025. a.

Pehled mythologie u ek a íman VI. 1080.

Pehled sauasný nejwyšších dstojníkw a aued-
níkw zemských i dworských w král. esk,, od

Fr, Palackého VI. 978,

Pehled statistický místopisný Rakownického
kraje, pel. od K. Hausmanna VI. 1154.

Peklady z etiny, od Bawora Rodowského IV.

278.

Peklady z autor IV. 281.

Pelauský, wiz: Památka.

Pemoz sebe samého, z lat. pel. od T. ernohor-
ského V. 1483.; též pel. od Tob. Cakerta V.

1485. a.

Pemyslowci, báse od Er. Wocela VI, 555. a.

Pemyslowání dwanáctero duchowních Filipa Kegc-

lia, pel. od Adama Plinowice z Skoowa V.

1419.

Pemyslowání k prawé pobožnosti
,

pel. od Paw.
Lykaona Kosteleckého IV. 1905.

Pemyslowání na každý den celého roku, z nm.
pel. od Balt. Pongrace VI. 2209.

Pemyslowání na kížowé cest VI. 2439., též od

J, Rautenkrance VI. 2230.

Pemyslowání o na nebe wstaupení Kr. , od 3Iik.

Gelenia Praž, V. 1376.

Pemyslowání o náramné kratikosli a nestálosti

Avezdejšiho žiwota IV. 1849.

Pemyslowání o osmeru blahoslawenstwí s wýkladem
a nauením V. 1491.

Pemyslowání o pehorkém umuení a smrli p. J.

V. 1506.

Pemyslowání o sedmi posledních slowích ukižo-

waného Ježíše V, 1490.

Pemyslowání o smrtedlnosti, od Haw. Zalanského

IV. 1874. f.

Pemyslowání o smrti V. 1487. b. — Dan. Tossana

IV. 1869. a.

Pemyslowání o trpliwosti kest, a o nelrpliwosti

V. 1487. a.,

Pemyslowání o uinném pokání V. 1460.

Pemyslowání o utrpení p. n. J. Kr., od Mart. Chlu-

meckého IV, 1866.

Pemyslowání o weei p., od Komenského V. 723.a.

Pemyslowání sedmdesatero, pro ímské kat, ná-

boženstwí Augsburskému , . , pedeno býti má,

od K. Wernera VI. 1777.

Pemyslowání (X) s modlitbami kajícími, od M, Sam.

z Dražowa V. 1532, a.

Pemyslowání w modlitbách V. 139. 1503.

Pemyslowání a w pobožnosti se cwiení každého

kesf., od Mat, Krocinowského V. 711. c.

Penesení sw. Norberta, odJ. Sixta z Lerchen-

felsu V. 1252. b.

Perow, wiz: Kniha.

Pres boží, t. j. rozwážení slow Jeremiáše proroka

V. 822.

Pestrojení w Serailu, pel. od Heimbachera VI.

621. g.

Prešpurk, wiz: Artikulowé, Nowiny, Zpráwa,

Pewrácenost kesan mnohých w káz. pedstawená,

od Fr. Jediného VI. 1940. c.

Pi zemi a w prwním poschodí, od Nestroje VI, 635.

17.

Píbh hrdelní od r. 1571. IV. 1106.— z XVI. sto-

lelí, od M. Dworského III. 340.

Píbh o král. eské korun VI. 942..

Píbh šwedské hrabnky, od Sam. Ceranského
VI. 778.

Píbh w Hallu V. 356. b.

Píbhy (Píbhowé) a obrazy z cizích dílu swta,
od Fr. Maska VI. 877.

Píbhy baworské wojny o poslaupnost po smrti

Max. Josefa, z nm. pel. VI. 935.

Píbhy bibl. starého zákona pro mládež, od Jos.

Chmely VI. 1881,

Píbhy bibl,, od Hebeského VI. 1887, — od Wla-

sáka VI, 1888.

Píbhy (Píbhowé) Hildebrandstwí aneb pap.

mocnástwí, od Foity V. 392.
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Pibhv král. eského od I. 1575—1596., od M.

Bydžo\vskéh<. IV. 4.'Í2. b. 436.

Pihhv král. eského za panowání Kerd. I., od

Jo#. Ziinineriiianna VI. 974. a. — za paiiowáiii

Maxim. II , od téhož VI. 974. h.

Pibhv mysl oliwesehijící, z nm. piel. od Aiig.

Ji. Suchánka VI. 1304. e.

Pibhv iiáboženstwí Pikhariského , od J. (iallašo

VI. 1107. a.

Píbhy nerkusenych tlílek. od \V. hraiiieriusa VI.

12K6. o.

Píbhy o zmnách cirkwí protestaiiták)cli, z lat.

pel. od Mart. Wolfa \I. 1111.

Pibhv pro dcery eské a moraw., |)el, od Kelli-

tjowé VI. 836. a.

Píbhy rozliné, od H>bla VI. 814. c.

Píbhy rozliné VI. 911. 1383.

Píbhy Star. i now. zák., z fraiíc. pel. od J. jjar-

nera V. SI 8.

Pibhv Tele ni achá syna Uiyssowa, od Jawnrky
VI. "789.

Pibhopis blbl. VI. 1877.

Píbhu osmero pro rodie i wvcliowatcle, pel- od
J. íM. Pohoelého VI. 1347. b.

Píbram. \viz : Hádání, Památky. Písn.
Píbuzenslwí. pel. od Landrra.«a VI. 640. 699.

Píin 70, pro žádný wrný Cech a církwo Ivri-

slowy prawý and od iižíwání kalicha a krwo
beránkowé se odwésli .... nemá V. G80.

Píin óO kn poznání, pro sama yvira Kímská kal.

má býti wywolcná, /. lat. pel. V. 7<jO.

Píin (VI) odrazujících knží bratr. Píd. I.')3.

Píiny piznání mého, od .1. Au<>usly IV. I"Í33. ni.

Píiny, pro pi knií(h esk\'ch kolleje Praž. není,

od Augusty IV. 1233. o.

Píiny ncsrownání mého s braiími, od NVojt. z

Pernšteina I\'. 1265. a.

Piinv jednoho pána mlad.. pro od wíry pod obojí

odstaupíl IV. 1351. b.

Piinv proli hodowání a opilstwí ... od Pel. Ja-
kobeiho V. 1481. a.

Pídawek nkterých církewiiích a kurowých písní

V. I.ÓO. b.

Pídawek rozlin. horliwých modliteb a písní V. 1653.

Pídawek, toližto zpráwa a ponauení potebné k
prawému pokání. Píd. 118.

Píhodv a cesty .Mart. Enffcibrechta, pel. od
Kr. Pohla VI. 840.

Píhody a zkušenosti mládence, od J. J. Bajzy VI.

777. a.

Píhodv hrab. Beowskho, pel. od Sam. Cer-

anškého VI. 1052.

Píhody Bertholda Atigliana znamenitého VI. 998.

Píhodv Bianky Kapelly, pel. od Fr. Beera
VI. "810.

H J. F

Píhody Edwarda .\ngliana VI. 832.

Píhody francauzského wychowatele w Ruších, pel.
od A. llansirirtra VI. Hlil.

Píhody hrab. Jindií-ha. od Stuny VI. 611. h.

Píhody na cest po diiežanci, z nm. pel. od N.
F. K. VI. 714.

Píhody nešastné k wvslraze nezkušené mládeži,
od Fr. Tomsv VI. 1287. a.

Píhody zpowdi, od Wolfganga Gella V. 753.
Píhody pnna Prášila VI 883,
Píhody prinrezky z Pontie, od W. Krameriuísa

YI. 806. b.

Píhody J. Smita kapitána angl., od W. Krameri-
usa VI. 995. a.

Píhody smutné aneb jednáni o sw. zpowdi, pel.
od J. KlckUra V. 1190.

Píhody Wácsl. WralislaNva IV. 656.
Píhody Zampuláe. od J. Ciiarwata VI. 821. b.

Píchoz IVincií z Ameriky, pel. od P. .Šediwélio

VI. 608. a.

Piijdeš mn tak, pijdu ti tak, od P. Šediwého VI.

608. c.

Píjemnosti a bemena stawu Rnéžského, od Dom.
Kinského VI. 2029.

Pikázaní božích deset IV. 1347.

Pikázaní boží twrté, z nm. pel. od Fr. Tonisy
VI. 1372. o.

Piíklad o jistém zalwrdiléni w híších lowku a

nesmírném nad ním milosrdenstwí božím V.

1194. 1449.

Píklad odwolání odpadistwí V. 713.

Píklad wedení pí u starého saudu zemsk. IV. 1 136.

Píklady (Píkladowé) eských komedií V, 237. a.

Píklady klassiku wšech národu a asu, od Fr.

DauJhy VI. 538.

Píklady z wšeobecné historie V. 257.

Píklady ze sw. písem stár. i now. zákona, od J.

Baj/.y VI. 1886.

Píklady neb kesl, inrawní uení w píkladech, od
Polliíška VI. 2233. 2243.

Píkladu 25 eských k wyhoto\vení yvSelikých pí-

semností a polieb ]>n kancelái VI. 1701.

Piiniiliva latina cum interprctatione slavica etc, od
Ond. Plachého VI. 157.

Principia linguae boh. prima V. 24.

Princ a had. od Krusta VI, ()59. 5.

Prímská. wiz: Kázaní.

Princeps pacis. \yiz Kníže elc
Pípadnosli pii dobyli Budínského zámku do za-

jetí kiesf. padlé. Kartiííam eené, potom Kri-

slina nazvvané turecké sleny, z uhersk. pel. od

Mich. Semiana VI. 781.

Pipanialowání strany neduh dobytka w Rakausích,

z nm. pel. od Hynka Kutha VI. 1635.

Pipíjeni (X) niládenecké o wnce družikám V.

486.

Pipiš kal. duchowenslwa k mistrm III. 693.

Pipiš listu, kterak pi swatb Henrici a krále na-

warského stalo se jest pozdwižení IV. 368.

Pipiš listu z Diisseldoru IV. 571.

Pipiš mandátu Maxim, krále polsk. IV. 408.

Pipiš p. proboštu Wy šehrad s k é mu IV. 1129.

Pípisy- a listy Karla z Zerotína IV. 1130.

Pípisy psaní posílacích c. k. auadu dkanskému
akad. Praž. IV. 1123.

Pípisy a formy list& rozliných mark. moraw. IV.

llál. 1152. 1153.

Pípisy wšelijakých listin, od Alb. ernohorského
z Boskowic iV. 1143.

Pipodobnní, w nichž mnohau spasitedlnau prawdu
dosplejší mládeži w rozmlauwáních pednáší, od

M. J. Sychry VI 1311. d.

Pipomínání, od Fejerpatakého VI, 422. a.

Pipomennlí o smrledlnosti naší lidské, od Ji. Te-

sáka IV. 1892. b,

Pipowdní král&w a mudrcíiw IV. 700.

Píprawa k smrti III. 88f». — od Rosacia Hoow-
ského IV. 1895. — pel. od Ji. Ambroziusa V.

136. 1497.

Píprawa k pedpisiim, od J. Urbana VI. 1259.

Píprawa malikých k zpowédi a sw. pijímání, od

A. Hosy VI. 1330.

Piíl)rawa a rozmyšlowání dítok , které ponejprw

chtjí pistaupíti k sw. weei P. VI. 1754. 2104.

Píprawa k weei P. VI. 2106.

Piifirawka pro dítky k sw. Aveei [)., od Mich.

Blažka VI. 2298. "c.
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PHpravva ku kázaní pro oboný lid , ze Šlala picl.

J. Hýbl VI. 1943, b.

Pírodopis, od Fr. Síra VI. 1468. — léž od Filcíka

VI. 1469. — od W. Stanka VI 1471.

Píírodoskuni neb fysika, od K Šádka VI. 1487. a.

Prírodozpytné ástky, od Fr. Toinsy VI. 1477. a.

Pirozenost truchlící, když Kakaiis ozdoba a nadje,
Alžbta Dobroliwá, zesnula

, pel. od K. Tháina

VI. 1043. b.

Píruka pro uitele eské literatury VI. 128.

Píruka pro uitele lidu, od W. Stadia VI, 2112. a.

Písaha kr. Jiího III. 399.

Písaha knéží pod obojí IV. 365.

Píslowí P. Smil. Flašitv II. 23.

Píslowí Šaloniaunqwa III. 589. IV. 1195 1196.

Píslowí, od Mat. Cerwenky IV. 27
Píslowí eská V. 42. též od J. Jawornického VI.

1303. c.

Píslowí slowanská, od Fr. Celakowského VI. 144.

Píslowí eská a slow., od Rybayho VI. 145.

Píšerný ženich, od Irwinga VI. 853.

Pitažení 3Iatiáše rak. do Cech IV. 443.

Pítel w nauzi, od Báuerle VI. 635. ff.

Pítel lidu, od Krameriusa VI. 730. b.

Pítel mládeže, wedením L. Zieglera, Ant. Strán-

ského VI. 12G0.

Pítel domácí (kalendá), od Ohérala a iMikšíka

od r. 1844 VI. 1437.

Pítomnost boží, z lai. pel. V. 1403.

Privilegia mark. moraw. 970.

Privilegia monasterii Doxanensis V. 405.

Privilegia nkteré staré moraw. IV. 969.

Privilegia pánw N o w o m s t s k ý c h , od Ferd. III.

V. 316.

Privilegia regni Bohemiac III. 469.

Privilegia a swobody msta Pardubic až do
Karla VI. V. 308.

Privilegium cis. Fridricha 11. 101.

Privilegium o kšaftowání knžském IV. 528.

Piwítání bohu wrnýni a milým (jcchiim , od J.

Rosacia V. 363. b.' 887.

Piwítání od poddaných swé wrchnosti, od Jos.

Kofary VI. 367. d.

Piwítání .1. E\. purkrabího p. Fr. z Kolowral
u píležitosti nawštíwení skol eských na pan-
slwí Plzeském, od Sedláka VI. 424.

Piwítání JCM. Frant. I. a Karoliny do Prahy
VI. 476.

Píwod k dobromluwnosli slowanskc VI. 3796.

Pízeii malých, pel. od Kubelky VI. 667.

Piznání summowní k uení kesf., od J. J. Sedl-

anského IV. 1452.

Process inquisitorní skrze zamord. 121elého syna

jistého žida V. 605.

Processí eské. Píd. 110.

Pro pijímáme pod dwojím spúsobem, od Husa
III. 608. p.

Pro naše oddlení jest ... od jednoho bratra

ni. 661.

pro a proto pi umní poetním, od J- N. Josca
Filziga VI. 1395.

Pro jsem katolíkem? od J. V. Jirsíka VI. 1856 c.

Proby Kristus pán ncráil wyswditi chleba a

wína . . . III. 875.

Prodané spíyií, od Ilalnera VI. 692.

Prohlášení rís. Ferd. a kr. Maxim, s strany pi-
jímání pod obojí IV. 541.

Prohlášení o sjednocení Swejcarfiw, od B, Dla-

bae VI. 953.

Prohlednutí pán V. 1191.

Procházka, wjz ; Prop5w, VVdck

Prohovvory eské VI 723.

sw. Prokop, wiz: Dcwilník . Chwaloe , .liskra,

Památka, Píse, Pobožnost. Slawíek. Ziwot.

Ži\\otopis.

Prokop bratr, wiz: Psaní.

Prolojiowé sw. Jeronýma II. 126.

Promna starého lowka skrze uwažowání ty
posledních wcí, z. P. Wil. Stanihursta pel. V.

149.5.

Pronduwa uitele k dílkám pi nastaupení auadu
jeho cnu.šck) VI. 726.

Promluwa k dítkám na zaátku škol, od Stránského

VI. 726.

Promluwa pi školní konferenci r. 1838, 1840,1841,

1842, od Wacka, r. 1843 od Šolce VI. 726.

Promluwa k weškerému uitelslwu vík. okresu

Kopidlenského, od Wacka VI. 926.

Promluwení pohební pi pohbu p. Ad. Slawaty
z Chlumu a Košumberka, od Tha. starš. Mezic-
kého IV. 1720. a.

Promluwení o swornosti církwe, od M. Sam. Mar-

tiniusa z Dražowa V. 69$. f.

Promluwení ku p. mistru Sam. z Dražowa, od

Mat. Krocinowského V. 711. b.

Promyslný posel, od K. Amerlinga VI. 1585.

Promtuarium parvum medico - practicum V. 588.

Pronásledowání diwadln, od Kawky VI. 601.

Propw na den umístní p. Woj. Procházky za

kanowníka est. na Wyšehrad VI. 454.

Propowdní z sw. písma a sw. otc 111. 839.

Propowdní Šalomúnowa IV. 3. Králw a mudr-

cuw IV. 700.

Propowdi w kron. Pulkawy II. 56.

Propowcdi rýmowané nábožnosti , mrawnosli a

niaudrosli, od J. K. Kamaryta VI. 1376.

Propowdi 365 z uení o inrawích, powinnostech,

ctnosti ald.. od K. Fejerpataký-ho VI. 28.

Propowídky mrawné s píklady, od lianke z Han-

kenšleiím VI. 1294.

Propowídky mrawné a podobcnstwí na .obdarowání

školní mládeže od M. J. Sychry VI. 1311. c.

Proroci a kniha Tobiáše III. 578.

Proroctwí Ji. Fcra o utrpení p. Kr. V. 1385. f.

Proroclwí Jak. Harlmana z Duriachu IV. 793.

Prooclwí Hildegardis III. 907.

Proroclwí Jezaiaše, od Joach. Kalinky V. 827.

Proroctwí Dra. Kampa III. 903.

Proroctwí sw. Mclhudia IV. 802. g.

Proroctwí J. Ilosacia o znameních den saudný ped-
cházejících IV. 777.

Proroctwí slepého mládence III. 909.

Proroctwí Sofoniáše III. 594.

Proroctwí Svl)illy o král. eském III. 911.

Proroclwí dsili "Sybill IV. 798.

Proroctwí Sibyllino Šalomaunowi IV. 802. e. f.

Proroctwí o eské zemi III. 908.

ProrochNÍ o zlém jiijíli majícím w r. 1490, 1500.

111. 906.

Prorok c.ské koruny III. ol. ,í.

Trorok Isaiáš, Jeremiáš a Daniel II. 117.

Prorokowé a knihy Machabejských V. 652. b.

Proroky falešné kterak Uaždv poznati muže. Píd.
111.

Prosba faráíi Praž. konsisloe pod obojí IV. 562.

Prosba w now narozeného nemluwátka jeho ro-

dim, od Bob. Tablice VI. 1614.

Prosba ajioštolská. kázaní od Mat. Bláhy VI. 2045. b.

Prosba proti wšemu zlému. Píd. 115.

z Prosee Jan, wiz: Monumeutum.
z Prosee Tomáš, wiz : Památka.

Prosek, wiz: Wk.
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Prostéjow. wiz: Kniha, Knihy.

Prostradlo hrobowé p. n. J. Kr. V. 1607.

Prostota wcnkowská, od Topfera VI. 635. II. 2.

Prostedek mocný Marii na uniiu^en! jejího bož-

ského syna nejbolestnjší matku . . . ctíti a chwá-
liti ... V. 1639.

Prostedek ohe dokonale a jistotn uhasiti, z šwed.
pel. od .Mart. Hollaura VI. 1479.

Prostedek, jak i ze špatných a suchopárných polí

žiwná a dobytku píjemná píce w hojnosti do-
stat se muže, pel. od Fr. Tomsy VI. 1528.

Prostedek chemický w jedné hodin z celého

domu stinky wvplemeniti, z angl. pel. od Rotha
VI. 1576.

Prostedkowé a wýminky, podlé kterýchžto mezi
cis. Rudolfem a Achmetem pímí a pokoj 201etý

zawen jest IV. 362.

Prostedkowé w as morowé rány V. 575.

Prostedkowé kat. duším pomocné od Jir. Fera V.

1385. b.

Prostedkowé (II), kterak lowk w stálém zdrawí
žiwot swj prodlaužiti a nejjistji zbohatnauti

m&že, pel. z nm. od J. Hýbla VI. 1197.

VI. 1197.

Prostedkowé k zahánní much, štnic, mol ze

šatnic ald. VI. 1577.

Prostedkowé domácí naproti rozliným wnitrním
i zewnitním nemocem VJ. 1591.

Prostedkowé proti pádu howzího a owího do-

bytka, pel. od B. Dlabae VI. 1642
Proestací sw. Karla Bor. V. 186.

Protestant proti snášeliwému císai swému wdený,
pel. o J. Straky VI. 1099., od Lesky VI. 1108.,

od J. Hrdliky VI. 1109.

Próteus felicitatis et miseriae echicae, od Fr. J.

Flor. Hammerschmida V. 230.

Proti alchoránu, od Bart. Dworského IV. 1237.

Proti bludm nkterým ped tisíci lety odsauzeným,
od Blaž. Nožiky IV. 1282. a.

Proti Hrabowským, od Augusty IV. 1233. b.

Proti knéžím
,

jižto zakládají wíru swú w wido-
mých wécech. Píd. 112.

Pioti mordéské a laupežné roty sedlák&w Mart.

Luter. Píd. 113.

Proti moru od Ad. z Winoe IV. 1842. a.

Proti pijímání pod obojí, od Simona z Tišnowa III.

612.

Proti ustanowení a nálezkóm lidským. Píd. 114.

Protichdci od W. Nebeského VI. 558.

Protiwenstwí církwe eské, wiz: Hiitorie.

Protiwenstwí na bratí pišlá skrze swdeclwí Lež-
kowo III. 690.

Proukázání summowní prawdy boží menšího kate-

chismu, od Ad. Wolfa V. 1456. 1543.

Proukázání newinnosti tch, kteí se k Augšpur-
skému wyznání pipojují V. 804.

Proukázání míst, na kteráž se odwoláwá newinný
odpadlec, od M. Markowice VI. 1765. b.

Prowázek tipramenný, od Jana Husa lil 608. c.

Prowázek lnný, plný tajemstwí Ezechiele widní . . .

od Fr. J. Swobody V. 909 a.

Prowázek tí pramínk&w, od Fr. Ign. Gregora V.

Prowázek trojnásobný wné istoty V. 1008.
Prowáz. k trojnásobný ze tyrmecitma dobrodiní

rodiky boží V. 1400.
Prowedení z zákona božího, že confessí eská

prawá Augšpurská na pewném gruntu písma sw.
založená, od .Mat. Krocinowského V. 711. a.

Prowolání k národu eskému, od J. Rautenkrance
VI. 950. c.

Prowolání k autrpným srdcím o potebnosti špit.41u,

od F. Alpys. Skuherského VI. 1606.
Prowolání echa k swým krajanm w as hrozí-

cího nebezpeenslwí asiatské wrhawé auplawice
VI, 1623.

Prozpwowání radostné na skále spasení od církwe
ewang. w Skalici na den poswcení chrámu,
od Mart. Lauka VI. 223.

Prsten nebeský, zlatý, modlitby VI, 2319.
Prsteny, od Klicpery VI. 644. /9. II. c.

Prbika užitené kratochwíle ze známosti piroze-
ních wcí, od Mích. Kadan VI. 1462.

Prpowdi, píslowí a psaní br. Jánka Klenow-
ského, nazwaného Paleka III. 105.

Prpowdi 365 z uení o mrawícb, powinnostech,
ctností a náboženstwí . . . VI. 1350.

Pruškowá, wiz: Píse.
Prut Jessejský w prosted zem eské w Staré

Boleslawi wyrostlý . . . neb obrazu zázra-
ného nejsw. p. Marie Starobolesl. pwod a

sláwa ... od J. Wácsl. Staidla z Greifenwerthu
V. 1209.

Prwod pohební p. Ludwíka Bechyn z Lažan
V. 356. h.

Prwod truchliwý a žalostný po wšech tureckých
zemích píipau welké ztráty wykonaný VI. 1070.

Prwodce po Cechách, od Alex. Dundra VI. 1149. b.

Prwodce po biskupstwi Králowéhradeckém , od
J. M. Krále VI. 1152.

Prwodce k pastýské opatrnosti, od W. Weber-
síka VI. 2124.

Prwotiny pkných umní, od J. Hromádky VI. 734,

Prwotiny služeb božích w nowém chrámu ewang.,
od Mich, Semiana VI. 1990.

Psalmowé a písn k. Dawida IV, 52.

Psací stolek, od Kotzebue VI. 662. b.

Psaní bratrská kr. Wladislawowi III. 140.

Psaní rozliné z Fr. Petrarchy, pel. od Reh. Hru-
bého z Jelení III. 204. f.

Psaní pán morawských k pánm eským o bratry

III. 421.

Psaní pp. stawu mstského pánm s strany swobod
III. 456.

Psaní cis. Sigmunda III. 479.

Psaní (XVII) o záští mezi Jindichem z Dube a

Pet. 3Ialowcera z Pacowa lil. 480.

Psaní rozliných osob od r. 1396—1440. III. 48Í.

Psaní od r. 1448, 1449. III. 483,

Psaní kr. Jiímu z m. Viterbie III. 492.

Psaní p. Wiléma z Pernšteina III. 497.

Psaní (X.) staroeských III. 498. ,

Psaní nkterá p. Wácsl. Wlka z Cenowa III. 499. a.

Psaní Lwa z Rožmítála III. 499. b.

Psaní k Laodicejským III. 606.

Psaní p. Wilémowi Zubu o postu III. 630.

Psaní bratí eských Rokycanowi III. 643.

Psaní (II) bratí eských III. 646. 651.

Psaní bratí eských mistrm Praž. III. 651.

Psaní proti nákm od jed. bratr. III. 657.

Psaní bratí esk. Pražanm, též mstóm král.,

též k Stanislawowi III. 664. a. b. c.

Psaní bratí králi Wladisl. III. 665. 666.

Psaní starších k bratím a sestrám III. 669.

Psaní pp. Choceským III. 670.

Psaní Mik. Kromížskému od bratí III. 671.

Psaní misti Praž. proti bratím III. 678.

Psaní knze Wíta z Krupé III. 689.

Psaní ku brat. esk. III. 696.

Psaní k spráw bratím III. 6í)7.

Psaní bratí ku králi 1. 1484. III. 700.

Psaní bratra Prokopa III. 704.
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Psaní o moci swéta a písaze III. 705.

Psaní o p. Bohu a o wíe prawé kesf., od Wawr.
Krasonjckého a br. Prokopa lil. 707.

Psaní z Cech bratím do Multawy III. 711.

Psaní mistra Jana, lékae, o tom, že není opé-
towati ktu potebí lil. 712.

Psaní proti odtrženc&m , od W. Krasonického
III. 713. a.

Psaní (IIIJ bratrfiw, od r. 1496. III. 717.

Psaní bratím z Wlach uinné III. 727.

Psaní z Wlach mistru Jiíkowi do Prahy IIT. 727.

Psaní br. Michala starého swaté paméti o dó-
wrnosti . . . III. 728.

Psaní o písaze, od br. Lukáše III. 729. a.

Psaní bratím Turnowským, od br. Lukáše III.

729. b.

Psaní p. Kawkowi na Štkn, od br. Lukáše III.

729. c.

Psaní Hradeckým, Orebským a Pardubským
III. 731.

Psaní P. Sigmundowi od Tmy Pelauského
III. 735. a.

Psaní br. Lukáše p.M.HawIowi do Au?tí III. 736.

Psaní od bratí skrze bratra Lukáše III. 737.

Psaní, w némž se oišíuje od náku kiwého br.

Waw. Kras o nicky 111. 741.

Psaní Prokpkowi w Litomyšli, od Waw. Kraso-
nického 111. 741.

Psaní (II) od brat. Lukáše III. 743.

Psaní bratí z Cech bratím do Morawy III. 745,

Psaní o moci swtské, od br. 111. 747.

Psaní bratru Waw. Kr asonickému, od T&my
Pelauského III. 487.

Psaní proti brat., od kn. Jiího Kwintíka 111.749.

od kn. Lipenského III. 750.

Psaní o požíwání tla a krwe p. J. Kr. panu Kaw-
kowi, od. br. Lukáše Praž. III. 761. a.

Psaní k br. Benešowi Baworynskému z Ba-
woryn, od Lukáše Praž. III. 761. b.

Psaní bratrská III. 763.

Psaní Mik. Jurešie ku kr. Ferdinandowi IV. 239,

Psaní Ladisl. stár. z LDbkowic IV. 242.

Psaní Sigm. z Šellenberka IV. 243.

Psaní suit. Amurata Sig. Ba tory mu IV, 339.

Psaní Jana Aventrota králi hispansk. IV. 378.

Psaní Hanuše Frid. saského stawra král. e-
ského IV. 422.

Psaní kurfiršta saského arcikníž. Matiášowi IV.

444. 1057.

Psaní bratí kr. Ferdinandowi IV. 524.

Psaní Matiáše II. stawm král. esk. IV. 570.

Psaní k otcm a bratím towaryš. Jež. IV. 588.

Psaní Jana Folk a IV. 645.

Psaní k auradu dkanskému akad. Praž. IV. 10.57.

Psaní rozliná cis, Maxim, a Rudolfa IV. 1124.

1125.

Psaní bisk. Stanislawa Olomuc. IV. 1134.

Psaní Seb. Freitaga z ("epirohu IV 1145.

Psaní sboru Lit omyšl skému, od J. Augusty
IV. 1233. f.

Psaní od bratí IV. 1257.

Psaní knze ... ke swým jednowrcm pod obojí

IV. 1264.

Psaní Mart Wolnického ejkowi IV. 1299.

Psaní denemarských i norwedských študentw IV,

1379.

Psaní sw. Augustina Donatistm IV. 176.

Psaní k lidu božímu w jed. bratr. V. 381.

Psaní o biahoslawenstwí dítek V. 502,

Psaní od Kate. z Waldšteina nianž. Karla z Ze-
rotína V. 647.

Psaní poetické, od Dlabáe VI. 565.

Psaní pro takowé panny, které již dáwno sob
winšovvaly, aby wdané byly VI. 591.

Psaní Hasensteinowa, od Klicpery V|. 644. p. II. b.

Psaní z Islandu, pow. pel. od Filípka VI. 763 b.

Psaní jednoho Pražana k swému dobrému píteli

do N . . . G . . . s strany dobré powahy p. bisk.

Králowéhrad. VI. 1098.

Psaní k obran ewang. uitel, od W. Stacha VI.

1105.

Psaní o welikém biahoslawenstwí dítek a malých

lidí VI. 1282.

Psaní k obran ewang. uitel a swobodného
uení ewang., od W. Stacha VI. 1787.

Psaní p. K. L. z Haler o swém nawrácení do

ímské církwe V|. 1830.

Psaní Mikuláše biskupa Táborského do Prahy

stranám kn. Mart. Morawce Píd. 121.

Puhony a nálezy práwa zemsk. Olomuc. III. 330,

Phony a nálezy saudu manského bisk. Olomuc.
II. 106.

Phony a nálezy mark. moraw. III. 297. 318, 331.

Phony a nálezv III. 320.

Phony a nálezy od r. 1475—1515. III. 476.

Phony a nálezy od. r. 1464—1560. od r. 1475—
1578. od r. 1494—1540, od r. 1503-1547, od

r. 1528—1552, od r. 1535-1556, od r. 1535—
1609, od r. 1.568, od r, 1594, od r. 1595. IV.

1103. a—1.

Pjka za odplátku, od Štpánka VI. 635. h. II.

Pulín. wiz: Wor-e.

Punkta nkterá králown Johann, od Jošta z R o-

sen herka III. 119,

Puritáni, pel. od W. Špinky VI. 887.

Pst tlesný, od Bart. Paprockého IV. 1365. b.

Pustiny Swatojanské, od M. Jana Paukara V. 161.

Pustý zámek, od ?íierice VI. 883. X.

Ptky mšfan Bud jo wi c kých lil. 171.

Putowání Lwa z Rožraitálu skrz Nmce a t, d.

III. 193.

Putowání k božímu hrobu, od J, z Lobkowic
in, 199.

Putowání sw, Pawla, od Sixta z Ottersdorfu
IV. 641.

Putowání do Jerusalema IV. 644.

Putowání sw. na wšecku sw. biblí obojího zákona,

pel. od Ad. z Weleslawína IV. 650.

Putowání z ech do Benátek a zem sw., od

Krist. Haranta IV. 659.

Putowání k sw. Cyrilowi a Strachot, od Jos.

Bílowského V. 1199, též V. 1310.

Putowání do Afriky, od Nierice VI. 883. XII.^

Putowání do sw. zem, z nm. pel. od J, Keka
VI. 1007.

Putowání. Píd. 122.

Pwod pp. Haugwic z Biskupic III- 1*^-^

Pwod a zaátek Mariánské kaple nad Mníškem
VI, 2149.

Pýcha žiwota, od Sim. Lomnického IV. 689. e.

Pýcha pedchází pád, od IVicrice VI. 1372. b.

Pyremonius, wiz: Poíná se etc.

Pytláci, pel, od Tyla VI. 673. 13,

Pytláci, pel. od J." W. Sommera VI, 1358, a.

Pytláci, pel, od J. P. Dewitského VI, 1360. b.

Ouatuor ad partes mundi III. 63.

Querela, t. j. naíkání králowstwí uherského
IV. 364.

Ráb, wiz: Nowiny. Partikulár.

z Rábšteina Prokop, wiz; Dopisy,

Rainka aneb poukázaní k nerozumnému wycho-

wání dílek, od Salcmanna VI. 1263.

60
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Káti akiisiiw V. 623. h. b.

Uíid n|)allická.<kv. od Ad. Zalužiinského IV. 877. b.

ád lni a slátního inonopnhi VI. 16S3.

K:'ul s\v. ciíítcrcienský, od (Juid. Bleiweize V. 1001,

Hád s\v. ci.-stcrcienský w Sedlici V. 475.

ád cirkcwní w dkanstwí Brodské ni IV. 586.

ílád cirkcwní na panslwírh Swtiowském . . . .

IV. 5:)2.

Had církwc jed. bratrské, od Komenského V.

379, a.

Uád hašení ohn pro Malé m. Pražské V. 620.
Hád horní cíf. Rudolía II. IV. 9i)9.

Rád JCM., jakby se w mstech Praž. jedenkaždý
chowali ml IV. 949.

Kád, jak se jedenkaždý w prodejích a kupowání i

placeni eledi nádenni w král. eském chowati
má IV. 950.

Hád klášterní pro klášter Rrnnskv sw. Annv
IV. 585.

Rád mincowní III. 406.

Rád práwa zem.<;kého II. 85.

ád práwní hrdelní Marie Therezie V. 607.
ád Pražské nakaženosti V. 580.
ád saudní hrdelní Josefa II,, pel. od Jos. Zlo-

bického VI. 1673.
ád scdlský IV. 964.
ád služebníku, nádenníkíi a emeslník, od r.

1547. IV. 940.

Rád stawu panského III. 419,
Kád w mstech Praž., jak se emeslnící, handléi

atd. chowati mají V. 614,
ád weselí swatebního VI, 1068.
Rád wšeobecný pi zbžích witcl, pel, od Zlo-

bického VI. 1665.

ád saudní, pel. od Zlobického VI. 1664.
Rád školní pro eské normální, hlawní a triviální

školy VI. 1663.

Rada otce k synu II. 57.

Rada Jana Sm. Flašky II. 58.
Rada wšelikých zwíat III. 71.

Rada k kr. Jiímu o zlepšení kupcctwi \v echách
III. 219.

Rada w mot i swta postawcným lidem III. 6Í)8.

Rada služebníkm |)ri dwoc IV, 678. c
Radil o wíru a nábežcnstwí IV. 1392.
Rada ducha sw. proti radc dablowc IV. 1808.
Rada, jakby .se lowk ii wyznáni swých híchu

chowali , . . . ml, od Zip. Crinila IV. 1854. b.
Rada Kaš. Sopia hyjipanskéinu králi, pel. od Paw.

Pistoriusa V. 493.
Rada Ezechiele Rantschnera, jak by se chudí lidé
w as morrtwé rány zachowali mli V. 578.

Rada zdrawá, lékaská, podáwající . . . lékaslwí
na wtším díle domácí . . od Jana Tonsora
íBarwíe) V. 589.

Rada w obzwláštních píbzích, od Ond. Ilarlla

VI. 1182.
Rada dobrá w poteb, od W. Krnmcriusa VI. 1191.

od W. Stulrc VI. 1217.
Rada dobrá slowanským wcsniHnni pokrmy pro-

Mc. laciné a chiilné piprawowati, od Retticowé
»I. 1;)01. a.

Rady a pro.ncdky proti neduhm a pádu domácího
dt.bylKa, od Alb. TocKla VI. 1651,

Kata bratrská na mé wlastcncc, aby swé milé
dílky krawsk. osypkami stpowati dali, od J.
h. JarM.^f. VI. 1613.

Ratla lékaská pro thotné, od GalaŠc VI. 1631.
Rada hzrch. Bautssera, Píd 2
Rada Woldicha Muškula, n.áli' kdo utíkati ped

morem. Pn d. 80.

Hádce pro uitele k pednisúm, pel. od J. Urbana
VI. 67.

Rádce pro školní ekance, pomocníkv a uitele,
pel. od Ant. Kuníja VI. 1257.

Rádce w hodinách k psaní, pel. od J. Urbana VI.

1366.

Radislaw a Blanka VI. 807.
Raditel wérný rodiíi. dítek, pstaun a ucilclii,

od J. L. Ziefflera VI. 1261.
Radlice, wiz: Inwentá,
Radnice, wiz : Poádek.
Radost jubilná století sw. Ignáci a Lojoly eholi

V. 461.

Radost Syona Maglodského, od J. Hrdliky VI.

201. b.

Ratlost poddaných o slawnosti rodin swého zem-
pána, pel. od Stuny 611. o.

Radosti (X) p. Marie 11. 35.

Radosti (VII) p. Maric II. 36.

Radowání Libunské církwe, když J. bisk. Excel.

p. W. L, Chlumanský w ní bimowati ráil, od
A. Marka VI. 407. a.

Radowánky ncwinných dítek, od Ryby VI, 498. b,

Radowánky newinnvch dílek o wánocích, od J, J.

^ Ryby VI, 1293,

ádu (XII) rytíuw božích obojího pohlawí, od
Jeronýma Zikm, Fialy Budinského V, 1257.

Ralika eská stawu duchownímu a náboženslwí,
od Pel. Swteckého V. 347.

Ráchel w Rám oplakáwající ."syny swé V. 819.

1197.

Ráj duše 11. 82.

Riíj rozkošnhti nauení o jistých znameních synu
božích, od J, Opsymatesa IV, 1419, b, 1894. b,

Rakausy, wiz: Dje, Ptiznamenání, Wypsání.
Rakowník, wiz: Místopis, Pehled, Slowo, Zwon

žalostný.

Ratibo, wiz: Zízeni,
Ratolest winní sw. Anežka Polianská V. 1331.

Rausinowský, wiz: Knížka,

Raytolar, wiz: Památka, Zpcw.
ebka, wiz: Re.
ebiík Jakoba, od J. J. Hubatia z Kottnowa V. 988.

ebik Jordána, od eŠátky IV. 1288. c.

ebík kajících sw. Bernarda IV. 1772. b.

cbík nebeský, pel. od Jak. oleiisc V. 1383, d,

cliík rajský, od Fr. Slywara V. 1416, — Píd.
156.

cbík 34 stup V. 1459,

Recept proti 11 neduhm III. 282.

Recept proti krátkosti žiwota, wersownc wyjádil

Mat. Sulek VI. 209.

Recepty proti rozliným neduhíiiii V. 584.

Rccipe ducbowní proti morowé rán, od J. Hynka
Dlauhowcského V. 98. c.e br. Bernarda o hospodástwí III. 252.

Re od Blažeje Borowského IV, 1617, c.e Jak. Bosueta o jednot cirkcwní pel. VI.

1998.e (pohební) Jana Lcop, Cippcliusa nad Marií
Terezií VI. 2073.e Johanidesa Danhela IV. 1724.e J. Daubra wského pi pohbu p. A. Šlechty
VI, 2095.

( Sam. Ferjeníka pi píležitosti líwodii Sam.

Tomáš íka do církwe cw. Chyžnarské VI. 2067.

a. pi založení wžc chrámowé w církwi cwanR.

Jclšawské VI. 2067. b. pí založeni chrámu

církwe sw. Balkowské VI. 2067. c. w den

památky poswceni chrámu cwang, Jelšawské
VI. 3067. d.
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e J. Grusa pri pohbu D. J. Karla Setmanna
VI. 2090.

Re J. Hawelky o znowu stawení chrámu božího
tla na Winici, jinak Oreb wTebechovvicích
VI.^2049. a. b.e Step. Hollai-ho ke cti Mich. Institorisa
Mašowského.e Kaš, Hrdliky držaná pi Jubilaeiini kn/.ském
J. Kauckého' VI. 2033. a.e Hurbana pi poswéoowáiií now zízené školy
na Košarikách VI. 2069.e Theod. Charwáta o starosti a péi rodiw
VI. 198G.e Pet. Chelického na zjewení sw. Jana II[. t»48.

b- téhož na 13 kop zjewení III. Sf)!.e Pet. Jakaubka o odpustcích VI. 2043. pi
pohbu pastýe osady Oinowské VI. 2089.e Pet. Jeábka pi slawnosti wyswecowání ikol-

ního stawení we Wepku VI. 2039.e Kollára pi poswcení now woleného super-
intendenta p. J. Seberini-ho w chrám ewang.
buda-pestských VI. 2037. e.e D. Krudyho ke cti D. Mich. Institorisa VI.

2081.e Eliáše Lániho na pohbu hrab. Jiího Turza
IV. 1721.e Ond. F^aslny-ho pi poswcení chrámu cwang.
w m. Skalici VI. 2012.e sw. Pawia o starém lowku. Píd. 135.e Wil. z Pernšteina o spráw zem III. 428.e Basilia o záwisti, pel. Nikol. Perotus III. 871.e Zlatoustáka o modlitb, pel. Paw. Pistorius

„ IV. 1779. a.

Re sw. ehoe, kterak w štstí i w neštstí míti

se máme III. 870.e Bened. Richtera pi pohební slawnosti JCM.
Frant. I. VI. 2097.e swob. p. z Rotenburga na nedli 22. po sw.
duchu VI. 2035.e Jos. Ržiky pi swcení slawnosti SOIetého
manželstwí swých rodiw . . . VI. 2072.e Fr. Starka pi SOleté slawnosti p. J. Mích.

Žáka, farního uitele w mstysi Miroticích. VI.

721.e hrab. Jos. z Thunu k poddaným swým VI.

. 1183.e w pamtní den smrti Ježíšowy, od Getlicha VI.

^ 2003. d.e od Wacka držaná pi swcení^praporce zem
obránc VI. 724. — u hrobu p. Rebky, uitele

Kopidlenského IV. 726. ; téhož na slawnost sw.
Wácslawa VI. 2042. a. — pi pohbu hrabnky

„ z Šli ku VI. 2087.

Re Fr. Lid. Wamberka pi infulací p. Ferd. Hausy
VI 2036.

Re K. V. Weiningra na poprawním míst po od-
prawení Fr. N. VI. 2092.e J. Windyše w as cholery VI. 2055.e K. Wrány pi pohbu knížete Karla ze Swar-
cenberga VI. 2088.

Re, od W. Zahradníka pi swcení památky na
bojowišti blíže Chlumu, z Eylrta pel. VI. 2034.

Re Jana Zlatoústého proti lakomcm IV. 1775.

Re Jos. Hug. Zuebra z Nordheyma pi obti zákona,

kterauž w 50. roku optowal D. H. P. Nicefor

E n z m a n . . . VI. 2040.

Re o sw. Marii Magd. u hrobu p. stojící, pel.

od Paw. Žateckého IV. 1781.

Re Daw. Haw. Zlutického o astém rozjímání Lo-

„ diky Kr. p. IV. 1660.

Re na nedle a swátky II. 131.

Pe o božím tle II, 156. III. 874.
Re tená od jedné paní w shromáždní obce Praž
, III. 613.

Re k swálku slaw, wzknšení Kr. p. III. 847.
Re o prawém pokání III. 874.
Re o jednom kráiewii jménem Jo salát III. 899.
Re o lásce k wlasti VI. B.

Re Pražských mstských wolencú na den inslaliací
kr. purkmistra Jind. IVeubera, z nm. pel. VI.
720.

*

Re pedslaweného obce we Šweycaích pi zaklá-
,

dání spoleností stídmých VI. 1212.
Re pohební po ze swta odjití Leopolda II. VI

2070.

Re a zpráwa o tle božím. Píd. 134.
Ke pi piíležíloíli prowozowané hry „Jaroslaw a
, Blažena," od J. Štpánka VL 421. a,

Kei od Bartholomeidesa, z Zollikofera peL
VI. 2214,

^

ei p. n. J. Kr., od J. Ditiirha VI. 1904
Kei (pastýské), od Kaš. MoL Hrdliky VL 1932.
Kei Mích. Chmely V. 833.
Kei (pastýské), o Pet. Jakauí)ka VI. 1948.
Kei sw, Jeronýma o ctnostech VI. 1736.
ei Paw. Jakobeiho V. 768.
ei (chrámowní) L. Jesenského VI. 1969.
Kei CIV), od S. K. Macháka z 31. T. Cicerona

proti Katilinowi pel. VI. 922. b.

ei Ond. Maršofera VL 1939.

ei Ond. Plachého VL 1291.
Kei (duch.) Fr. Urbana Polanského VI. 1979.
ei mistra Píbram a III. 70G. c.

ei starých filosof, od Bawora Rodowského IV
681. 852.

ei (pohební) Gersona Soltheise VI. 2100
ei Fr. AI. Wacka VL 1935. b.

ei (homiletické) Vine. Z ahra dn íka VL1915. a.ei boží IV, 120G.

ei boží starého zákona IV, 706. 1602. 1628. 1629.
ei boží k swátkm weyroním. Píd, 136.
ei, modlitby a básn wztahující se na slawnost

milost, léta církwe ewang. Pesfansko-Budín-
ské VI. 2065.

ei na pikázaní šestero pán psané IV, 1577.
ei písma sw. o láncích náboženstwí kresf. VI

1806.

ei, písn a básn k swcení 50lelého milost, léla
VI. 327.

ei píležitostné, když Hamaljar za superinten-
denta wyzdwižen byl VI. 2009.

ei školní w Píteli mládeže od T—la VI. 725,
ei z hlubokých mudrcw IV, 270.

ei a epištoly a ewangelia na wšecky nedle a
swátky pes celý rok VI. 1728.

Reflexiones sanctae singulis per mensem diebus, od
Ant. Koniáše V. 1510. a.

Reiormatio Hussi et vindiciae Zižkianae, od Sam.
Mart. z Dražowa V. 374. a.

Regein der slaw. Sprache in Bíihnien, von Trnka
VL 135. o.

Regiment spráwy owího dobytka, od Alše Knob-
locha IV. 862.

Regiment neb sprawowání owího dobytka V. 562.
Regiment zdrawí, pel. od Ad. Hubera z iesenbachu

IV, 889,

sw. Regina, wiz: Ziwot.
Registra aiuká králowská III, 332.

Regi.stra erná III. 333.

Registra domu Rožmberského IV. 1111.
Registra hlawní wšelijakých píjmuw Pražských
mlynárw V. 306,
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Reeistra listíi posilacích, od cis. Ferdinanda II.

IV. lllf>.

Rejristra niajejtatow a jiných list&w od r. 1531 —
l-)70., od r. 1564-1566. IV. 1114.

Reistra obiiowowání raddy iMenšiho m. P. V.

322.

Registra podkomoská IV. 1112.

Registra píjmíiw ni. Trebechowic 1. 1597. IV,

477.

Registra pQhonná hrebikowá od r. 1583—1590. IV.

1107.

Registra urbarní m. Táboru náležící III. 168.

Recistra wydání a d&chodw ni. Hradce nad Labem
IV. 486.

Registra záduší a osadních sw. Ilawla w Starém
m. \\ V. 401.

Registra záduší Ba iiso wské ho V. 449.

Registra záduší sw. Hawia w Starém ni. P. IV.

5'J7.

Registra zápisfiw III. 336.

Regislík, Registrum desíti truhlic s privilegiemi od

r. 1501— 1576. IV. 1117.

Reeistík historický, pel. od Bon. Petka z Polko-

\vic IV. 2H5.

Registik k niapp král. esk. V. 481.

Registík listfnv na pány z Swamberka se wzla-
hujícírh, od W. Bezana IV. 505. b.

Registik na obnowené zízení zemské V. 602.

Registik na privilegia král esk. IV. 968. 977. 1118.

Registik prawé kes. lásky V. 1401.

Registik robot nkterých avsí klást. Chotšow-
ského III. 187.

Registik robot a poplatkw klást. Ch o t š ow s k é h o

V. 404. c.

Registik wšech wzácných rod eských, od Kar.

Fr. RosenmiiHera V. 346.

Registik wšelijakých listw, privilegií atd. IV. 1137.

Registik zápisfiw a listuw král. IV. 1138.

Registik a ei atd., od J. Augusty IV. 1233. i.

Registrum robot etc. (kl. Chot šo wsk ý) V. 434. c.

Registrowání swobod 1. 1520. III. 472.

Rcgul sto iiwota, od W. Gleyrha V. 1478.

Regulae civllls vitae ex comoediis Terentii exceptae,

per Paul. Aquilinam Hradec. IV. 204.

Regule zlaté prawého náboženstwí, od W. Nucella

Strakonického V. 709.

Regule žiwota bralrw a sester tetího ádu sw.
Františka V. 4C9.

Regule a prawidla bratrstwa nejsw. rodiky bozi,

od Leon. Komínka V. 1128.

Regule aneb ustanowení bratrstwa sw, Isidora V.

1123.

Regule aneb prawidla dokonalosti, podlé kterých

bohu oddané panny, jenž sobe umínily istotu

panenskau . . . , zarhowati, . , , íditi se mohau, z

nm. pel. V. 1458. a.

ehola sw. Benedikta, od Bonaventury Pitra V. 477,

ehole cisteren Sedleckého, od L. Swojského V.

970. b.

sw. Heho, wiz : Žiwot.
Rechtschreibung (bohmische), v. A. .Šembera VI. 57.
Rainoldowy osudy, z nm. pel. od Pet. M. Wesel-

ského VI. 873. a. 1368.
Relací, kterak se pi dobýwání m. Plzn dalo, od

Jak. Pcilmana IV. 460,
Relací o uherském hlawním mst V. 272.
Relací siimmowni toho, co pi obležení tureckém

m. >N í d n se stnlo V. 355. a
Reparticí od r. 1652. V. 280.
Replika na pronosiiku, od Kístana z Prachatic III.

*ol

Replika aneb obrana pokojná o ádném manželstwí,
od Ad Klementa IV. 1432. d.

Rcsponso jeptišek lil. 941.

etz zlatý spasení lidského IV. 1370. 1916., též z

lat. pel,, od J. Arnolta Lehenšteina IV. 1404.
etízek zlatý prawého katol. a kest, náboženstwí,

od Ji. Taciturna IV. 1444.

Retnnk duchowní wrnýra keší, ku posilnní V.
368.

Rex gloriae a o regina coeli III. 940.

Rezníkowa Eliška, pel. od Sluny VI. 611. 2.

czno, wiz: AVypsání.

Ribrcol VI. 7S6.

Ribrcol, od W. Krameriusa VI. 785. a.

z Hían Hynek, wiz: Listy,

z ían Kateina, wiz: Žehnání.
Híriiský mšfan, wiz: Kronika.

Rím, wiz: Nowiny.
ímští císaowé, wiz: Kronika.

Rinaldo Rinaldini, pel. od Zhraslawského VI. 692.
íp a jeho chrám, od J. V. Jírpíka VI. 2151.
Rip van Winkle, od Irvinga VI. 2151,
Risus Sarae sivé gaudia dedicationi.<< ecclesiarum,

od Jak. Felixa j. Pachra V. 937. b.

Robinson Lerchenfeldský, od Fr. Tomsy VI. 822, m.
Robinson mladší, z nm, peL VI. 1290, -— od Kra-

meriusa VI, 1286. e.

Robota církewní w nedlní den netoliko dowolená,
ale také od církwe pikázaná , od K. Racína V.

865. b.

Rod Krista, od W. Stefana Teplického IV. t625.
Rod panský^ ze Šternberka V. 348.

Rod páníi Cabelických ze Sautic V. 337.

Rod Swojanowský, od Klicpery VI. 644. «. k.

Rod wného nebeského a wšemohaucího krále,

od J.^Opsymatesa IV, 1447, a.

Rodina Swejcarská, od Caslelliho VI. 649, b.

Rodina Barcelonská, od Senka VI. 715.
Rodina hodnowrných z Dolan VI. 1356. 2267.
Rodopis nkterých rodin panských esk. V. 343.

Rodosiow a erby nejstarších a nejpednjších rodli

esk,, od Woraického V, 349.

Rodoslowí nkterých panských rodin IV. 493.
Rodriquez, wiz: Ziwot,
Rogus incqmbustus, od J. Bílowského V, 905.

Rohowin Ctwerrohý, hra od Klicpery VI, 644. /9. 3.

Rok Mariánský wšem p. sodálm pednesený V.
1170.

Rok Mariánský, z lat. pel. od Frid, Bridela V. 1417, a.

Rok nebeský aneb památka obcowání jakož i wzý-
wání swatých a swtic božích, z lat. pel V.

1575,

Rok stý a swatý bratrstwa esk. pod titulem na
nebe wzetí nejsw. rodiky boží V. 1147.

Rok nkižowaného boha Ježíše, z lat. pel. od J.

AI. apka Wysokomeyt-ského V, 1414,

Rokowánie dwú osob, od Old. Welenského III. 782. a,

Rokycana, wiz: Apologie, Pochwálen, Psaní.

Rokycany, wiz : Wýsady.
Romeo a Julie, od Shakespeara VI. 6f32. b. 706. 2.

Romulus, od J. M. Ludwíka VL 827. b.

Rorate s notami III. 46.

Rorate obdiaužní IV. 50. V, 134.

Rorate, od Ji. Záwty IV. 133, c,

Rorate IV. 145.

Rorate, od Sam. z Dražowa V. 81, a,

Rorate V, 133.

Rorate Walent. Srocedorfa. Píd. 159.

Rosenberk, wiz: Kniha, Kronika, Registra,

z Rosenberka Oldich, wiz: Dopisy,

z Rosenberka Polexina, wiz: Píse.
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z Rosenberka Wilém, wiz: Spis.

Rostliná ili o pirozenosti rostlin, od J. S. Fresia

VI. 1465. ».

Rostlinopis wšeobecný, od J. S. Pešla VI. 1645. c.

sw. Rozalie, wiz : Ziwot.

Rozbor staroeské literatury VI. 148. 1138.

Rozbroj o kalich, z lat. pel. od Sam. z Pílsenburku
V. 690.

Rozdlení statkw Litenského a Lochowského
V. 302.

Rozdil fílosofícké a božské maudrosti, od Fometa
VI. 2227. a.

Rozdílowé mezi istým a nepoškwrnným uením
ewang. a mezi tím kacíským .... ským uením
IV. 1250.

Rozebrání a srownání spis ty ewangelist, od
Wikt. Wrbenského IV. 1424.

Rozebrání ástek katechismu M. Lutera, od Ji.

Ambrosiusa V. 789. b.

Rozepe Starého a Nowého m. Pražských III. 170.

Rozepsání cis. J. M. Karla V. IV. 381.

Rozepsání otewené Fridricha krále esk. IV. 461.

Rozerwanec, od Nástroje VI. 684. 7.

Rozjímáni, od Tom. Baworowského o umuení p. n.

J. Kr. IV. 1576. b. 1805.

Rozjímání, z Luk. Pinella pel. od Jak. Colense o

sedmi ctnostech V. 1383. a.

Rozjímání (žalmu 31. a 80.) Zik. Crinita Stíbersk.

IV. 1518. a.

Rozjímání J. T. Dewoty-ho VI. 2379. c.

Rozjímání Ji. Dikasta z 31ikowa o milowání boha
IV. 1867. a.

Rozjímání, pel. od Gallaše o umuení P. VI. 2235.
— pel. od M. Zikm. Antoch. z Helfenberka IV.

1570.

Rozjímání Ballh. Hostaunského IV. 1822.

Rozjímání sw. Jeronýma z žalmu 51. o milostiwém
odpuštní hích V. 1099. b. — o nejsw. swá-
tosti VI. ^1736.

Rozjímání Sfast. Kadlinského na každý den pes
celý rok. V. 1418. b.

Rozjímání Ant. Koniáie na každý den w týhodni V.

1510. b.

Rozjímání J. Alex. Nikolaidesa Lišowského o w-
nosti V. 1393. b.

Rozjímání, z Mollera pel. od Tob. Mauenína, kte-

rakby lowk ze slowa božího uiti se ml ke-
sfansky žiwu býlí a blahosl. umíti IV. 1883.

Rozjímání (žalmu Dawid. 8.) Faw. Nonnia Hema-
noméstského IV. 1535.

Rozjímání Six. Palmy, kterak den pán swcen býti

má IV. 1863.

Rozjímání fpro ženské) AI. Paízka VI. 2342.

Rozjímání Jak. Petrozeliny o pokoji lidu IV. 1631. a.

Rozjímání Mat. Pierfeindta. Píd. 96.

Rozjímání Ludwíka de Ponte., pel. od Mat. Wácsl.
Steyera o nejpednjších tajemslwích wíry naší

yi. 142L a

Rozjímání Sturma z Greifenberku na ewang. sw.
Jana IV.J 500.

Rozjímání Suleka o utrpení Kr. VJ. 2255.

Rozjímání Ji. Taciturna o pediwném wtlení Ema-
nuele IV. 1910.

Rozjímání W. Stefana Teplického nad .smrtí p. Paw.
Štýrského z Radostina IV. 1686. d.

Rozjímání Zig. Tribuceliusa o rán mee IV. 1858.

Rozjímání W. Werunác VI. 2421.

Rozjímání J. Záwiše o jednom pokušení w as
moru IV. 1896.^

Rozjímáni Daw. Žlutického z textu sw. ewang. k
nedli 4. po tech králích IV. 1546.

Rozjímání auradu o osob a skutcích syna božího
ly. 1354. b.

Rozjímání duchowní V. 184.

Rozjímání katechetická VI. 1747.

Rozjímání kesanská na každý den jednoho msíce
V. 1469.

Rozjímání lkající duše nad smrtedlností lowka V.
1473.

Rozjímání o jistém exulant&w do wlasti se nawrá-
cení V. 371.

Rozjímání o pokoji IV. 1882. a.

Rozjímání o prawém božstwí V. 691.

Rozjímání o umuení IV. 1882. b.

Rozjímání o winici pán IV. 1835.

Rozjímání otázky: Co já mám initi, abych spasen
byl VI. 1834.

Rozjímání žalmu 112. IV. 1536.
Rozjímání aneb wýklad na žalm 32. sw. Dawida

IV. 1515.

Rozkaz Lichtensteinfiw skrze istotu w m. Praí-
ských V. 613.

Rozkoš a zwle panenská, od Ad. Klementa IV. 705.
b. 1856. b.

Rozkoš rajská aneb každodenní wné maudrosti
poklona V. 1538.

Rozkoše domu božího, od J. Blaziusa V. 119. b. e.

Rozlinosti Praž. nowin, od Lindy VI. 745.
Rozložení pašije sw. IV. 1855.

Rozmanitosti VI. 736.

Rozmlauwání a powídky k wyswtlení mrawných
eských píslowí, od Sychry VI. 1311. a.

Rozmlauwání boha s Ewau, od Paw. Luina IV.

1274.

Rozmlauwání boha samého s duší nábož., z polsk.

pel. V. 1467. b.

Rozmlauwání bohw pohanských IV. 275.

Rozmlauwání lowka s rozumem IV. 1255.

Rozmlauwání lyr bratí o požíwání dokonalého spa-
sení ÍV. 676.

Rozmlauwání dtinská IV. 23.

Rozmlauwání dítek, pel. od J. Petíka z Benešowa
IV. 735. a

Rozmlauwáuí ducha s duší, od Ji. Dikasta IV. 1831.
Rozmlauwání duše s tlem, od M. Ji. Carolidesa

z Karlsperku IV. 211. c.

Rozmlauwání duše s bohem VI. 2211.
Rozmlauwání dwau krajan o nábož. ewang. a papež.

V. 757.

Rozmlauwání dwau osob o horách, od W. Stefana
Teplického IV. 1388.

Rozmlauwání dwau osob w náboženstwí sob od-
porných V. 702.

Rozmlauwání Haty a Barbory. Píd. 128. g.

Rozmlauwání hosta s paustewníkem, od Mat. Poli-
anského IV. 1360.

Rozmlauwání chudého s bohatvm, od Paprockého
IV. 701. d.

Rozmlauwání Jana s Bartolomjem IV. 1821.
Rozmlauwání jednoho Hel welského wyslance s ewan-

gelickými Augsb. Wyz. echy, od Stef. Lesky
VL 1767.

Rozmlauwání Johany a Reginy IV. 678. h.

Rozmlauwání sw. Josefa s blah. p. Marií V. 1464.
Rozmlauwání Josefa II. s Matjem Korvinem VI. 941.
Rozmlauwání J. Jovia Poniam III. 86.

Rozmlauwání kat. na tajemstwí obti now. zák. V,
736.

Rozmlauwání kat., z nm. pel. od J. Smolíka V.
725.

Rozmlauwání kolátora s faráem IV 1379.
Rozmlauwání kesf., od ,Klimenta Plzeského IV. 160i
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Roznilauwání kes. lowka s p. J. Kr., od Lom-
nického IV. 1B56. a.

Rozmlauwání kesf. a ábla. Príd. 12S. a.

Rozmlauwaní Kr. p. s kesfanem, od Siin. Lomni-
ckého IV. 1857. c.

Rozmlauwání Luciana mudrce eckého III. 107.

Rozmlauwání Iwa eského s králem Matiá^em, od
Six. almy IV. 1399.

Rozmlauwání mezi Kr. a lowékem o sp&sobu šfastné

smrti V. 1438.

Rozmlauwání mezi otcem a synem, od Bi. Nožiky
IV. 1282. b.

Rozmlauwání mezi Prah au a Kutnau llorau III.

51. V.

Rozmlauwání mezi otcem a díttem o wcech náboz.,
pel. od Alie Paiízka VI. 1730.

Rozmlauwání mezi sprosfákcm a málomluwem V.
228.

Rozmlauwání mezi žalobníkem a neštslím, od TKa-
dleka II. 71.

Roznilauwáni mistra s uedlníkem o posledním saudu
IV. 1449.

Rozmlauwání mládence rytíe se starým Cechem IV.

441.

Rozmlauwání o ceremoniích IV. 1338.
Rozmlauwání o hospodástwí a dchodech piwo-

warských IV. 860.

Rozmlauwání o kostelních ourazích, od Jos. Maka-
riusa z Merselic V. 677.

Rozmlauwání o koi;ilce. od Fr. Rádla VI. 1214.
Rozmlauwání o Kristu IV. 1411.
Rozmlauwání o moru IV. 807.

Rozmlauwání o múdrosti, z Petrarchy pel. od Keh.
Hrubého z Jelení III. 204. e.

Rozmlauwání o okowání neštowic VI. 1618.
Rozmlauwání o ohni, od J. Šuleka VI. 1235.
Rozmlauwání o pochybné artikule, od Ant. Koniáše

V. 774. a.

Rozmlauwání o posledním saudu IV. 1367.
Rozmlauwání o protiwcnslwích , kteréž ewangelí-

kowé w Frank reichu snášeli IV. 575.

Rozmlauwání o stl weee p., od Pet. .lohanidesa
Košetického IV. 1328.

Rozmlauwání o welastwí, w eláka, mlynae a wi-
nae VI. 1516.

Rozmlauwání o wcech k spasení IV. 1847.
Rozmlauwání (II) o wtlení a narození Kr., od Bart

Peowského. Píd. 94.

Rozmlauwání o zhlazení roboty panské w Moraw.
Píd. 129.

Rozmlauwání o žiwotech a zázracích, od Seb. Ber-
liky IV. 1777.

Rozmlauwání od poetí panny 3Iarie, od Jana z
Wodan III. 760.

Rozmlauwání, od Štítného II. 158. a.

Rozmlauwání otce s synem o hospodástwí V. 561.
Rozmlauwání paslýuw, kedkníže Ale.x. z Rudného

k swému dstojenstwí prestupowal, od Šimka
VI. 433. a.

Rozmlauwání sw. Petra a Julia II. papeže, od Old.
Welen.ského III. 7M2. b.

Rozmlauwání sw. Petra s pánem IV. 687.
Rozmlauwání sw. Petra s pánem o obyejích nvnéi-

šich i.du IV. 1834.
J J J J

Rozmlauwání Politika, historika a Philaleta. Píd.
128. c.

Rozmlauwání pátelské lowka kat. s podobojím
o pijímání pod obojí IV. 1448.

Rozmlauwání pro nawrácení tch, jenž od prawé
wíry odstaupili, od K. P. Šwancara V. 700.

Rozmlauwání rabína Samuele Rabbiho olwírající

blud a slepotu židowskau stranu Messiáie, kte-
rého oekáwají. V. 787.

Rozmlauwání rakauských bojowníkíi, od Gundclfin-
gera VI. 962.

Rozmlauwání rozumu s swdomím III. 721.
Rozmlauwání rozumu s iowkem, pel. od Six, z

Ollersdorfu IV. 1756.

Rozmlauwání s Bohem, od J. M. Krále VI. 2369.
Rozmlauwání s duší skrz líbezný zpew V. 147.
Rozmlauwání sedláka s knézcm. Píd. 128. e.

Rozmlauwání sedláka s ueným o jistot spasení.
Píd. 128. d.

Rozmlauwání Simplicia Pawla a Prchlicia Petra V.
712.

Rozmlauwání služebníka s pánem IV, 678. g.

Rozmlauwání smrti s lowékem III. 69.

Rozmlauwání tla a duše, od Ond. Píseckého IV.

1832.

Rozmlauwání uitele s nkolika sedláky o škodli-

Avosti powry, od Paw. Michálka a Mích. Insti-

torisa Mosíoczyho VI. 1188.

RoT.nilauwání Dra. Urbana Regia s manželkau jeho
o krásném káz. . . . kteréž Kr. .. . od Jerusalema
do Emaus,.. inil IV. 1493.

Rozmlauwání wesnického faráe se swými osadníky,

picl. od J. Rulíka VI. 1185. b. 1127. a.

Rozmlauwání Wíta s Wácslawem, od Ji. Ant. Ha-
nuchny V. 170.

Rozmluwek (sic.) p. Jind. z Waldšteina IV. 1295.

Rozmýšlenie a obieranie sw. Bernarda III. 8B7. a.

Rozmýšlení se wlastence na otázku, jaké wíry se

pidiželi sluší, od K. Worla VI. 1776.

Rozmýšlení o tyech wcech posledních, od Ji.

Fera V. 1385. a.

Rozprawa Barona Cuviera o prewratech kfiry zemní
a o promnách w žiwoišstwu, pel. od J. S.

Presla VI. 1465. b.

Rozpráwky, od J. Chrastiny V. 220.

Rozmlauwání ojmenách, poátkách a starožitnostech

národu sláwského, od J.^Kollara VI. 977. a.

Rozsauzení kancionálu, od Sturma IV, 1322. a.

Rozsudek Wladislawa mezi pány, rytíi a msty III. 339.

Rozsuzowání upímné sebe samého, z nm. pel.
od J. B. Elsnera VI. 2206.

Rozum zajatý w rozjímání nejsw. trojice, od Wácsl.
Fr. Wallprechta V. 1028.

Rozumný rolník (kalendá), od Sembery od r. 1837
—1840. VI. 1437.

Rozwažowání postní bolestné matky pro náležitau

autrpnost V. 867. g.

Rozwažowání lowka w dležitých wcech , od
Tom. Kubelky VI. 2251. c.

Rozwažowání nábožné nejobzwláštnjších tajemstwí
wtleného slowa p. n. J, Kr. VI. 23i)4.

Rozwrhowé kázaní, od Vine. Zahradníka VI. 1915.

1. týž pel. od J. Hýbla VI. 1943. a.

Rozwržení a uwážení posledního wšech lidí winše
V. 1397.

Rozžehnání poslední Sam, Martinia z Dražowa, od
Mat. Jandy echlického V. 199. 1070.

Rozžehnání pro opuštní milé wlasti V. 207.

Rožmberk hrab, pow. VI. 796.

z Rožmitála Lew, wiz : Psaní, Putowání,
Riidiger, wiz: Služba.

Rudimenta cosmografica. IV. 653.

r^udimenta grammaticae slavicae, od Dan. Kerniana

V. 29.

z Rudného Alexander, wiz : Lidomil, Památka, Roí-
mlauwání, Werše, Zpw,

Rudolf IL, wiz: Akta, Kniha, List, Majestát, Píse,

Psaní, Zpráwa.
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Rudolf z Felscka, pel. od Štpánka VI, 635. 12.

b. též 637. 111. díl. b.

Rukopis s obrázky w Jen III. 732.

Rukopis Bohdanecký, od Jar. Langra VI. 595.

Rukopis Kralodworský 1. 17.

Rukowdéní Filona 111. 229.

Rukowt sw. Augustina III. 859. a.

Rukowt z rozliných kat. uiteluw nemocným a

umírajícím užitená pi posledním pomazání . . .

V. 1537.

Rukowét prawého náboženstwí, od Laukoty VI.

2126. a.

Rukowt chrámowých pobožností, od J. R. Macana
VI. 2138. 2275.

Rukowt pobožného kest., od J. K. Macana VI. 2444.
Rusý wrko, od Pogodina VI. 853. b.

Rusy, wiz: Wypsání.
Rušany, wiz: Wk.
Rt. wiz: Kázaní.

Ruth komedie, od Ad. Thesaciusa Brodského IV. 231.

Rutowský, wiz : Památka.
Rže bíle erwená, pobožnost k sw. Ann V. 1593.

R&že erwená sedmerá Trebánská Mariánská bratr-

stwa p. Marie bolestné V, 1175.

Rže duchowní líbeznosti V. 1308. ; též od Fr. Frid.

Žalkowského V. 1446.

Rže nad potoky wod osazené bílá a erwená, od
Mat. Bartysa V. 974. a.

Rže okauzlená, pe!, od J. Kaera VI. 556.

Rže rajská modlitbami wykwéllá V, 1605.

Rže ímská, pel. od Jos, Zimmermanna VI. 871.

b. 1382. a,

Rže Siónská modlitební, od Eug. K. Tupého VI.

2446.

Rže stolistá tajem^stwí plná V. 1042.

Rže stolistá, od Celakowského VI. 294. I.

Rže zlatá, od J. Rittera V. 960.

Rženec, od Sim. Lomnického IV. 1857. d.

Rženec blahosl. rodiky boží IV. 1872.

Rženec sw. milosti, od Fr. Swobody V. 1465.

Rženec nepoškwrnné panny Marie. Píd. 132.

Rženka Jedlohradské od Šmida VI. 1322. c. 1328.

Ržika bratrská, obsahující w sobe poátek zwe-
lebení odpustk, modlitby arcibratrslwa sw. r-
žence V. 1135. 1189.

Ržika erwená krwí p. J. skropená (modl.) IV.

1967.

Ržinky, od D. Trnky VI. 305.

Rybáské dwc, zpwohra od J. Tandlera Ví. 616. e.

Rybáské Dwe z Helgolandu, od Niericc VI, 1372. h.

Rychlowský, wiz: Chwal.ozpw.
Rýmowník, od Pawla Cernoviccna IV. 45. — od

Puchmajera VI. 178.

Rylhmowé, od J. Carchesia Tebenického IV. 198.

Rytíská cesta Ludwíka Warlemanna IV. 248.

Rytístwo kížowé V. 1140.

Sáek s penzi, od Nelka VI. 843. b.

Sachs, wiz: Jan Sachs.

Salerno, wiz: Kniha.

Salm, wiz: Winš, Žiwot.
Salubrcs morientis seque pro felici aeternitatc dis-

poncntis affectus V. 1494.

Samec ze Stráže, wiz: Kázaní.

Samowražda co jest, w 5 kázáních, od J. Heinricha

VI. 1966.

Samson, wiz: Historie.

Sanice, z nm. pel. od Tyla VI. 673. 15.

Sara 500 let stará,. od Alb. Retmanna V. 963. b.

Sarkander, wiz: Ziwot.

Sarnatw ohniwý medwd, prl, od Heimbachera

VI. 621. k.

Sasy, wiz: Arlikulowé, Instrukcí, Nowiny.
Satyry o emeslnících II. 62.

Satyry o pebojnících II. 63.

Saud (kupec?)' tragedia IV. 1351. d.

Saud a swdectwí o husitské konfessí. Píd. 39.

Saud artikuhiw, od Zdenka Otty z Losu IV. 1.362.

Saud hwzdáský o komet, která se 1. 1618 wy-
skytla IV. 786.

Saud hwzdáský o nowých domnlých hwzdách,
od Šim. Partlicia IV. 789.

Saud poslední lowka
,

pel. od K. Marka Salera

V. 1393. d.

Saud poslední, od W. Nejedlého VI. 534.

Saudní den, oratorium od J. J. Ryby VI. 225. a.

Saustawa jaz. eského, od J. J. Michla VI. 53.

Sázawa, wiz: Listiny, Poznamenání.
Sázka, od J. F. P^ Holmanna VI. 694.

Sbírka básní, od Celakowského VI. 294. g.

Sbírka cest po moi, od W. R. Krameriusa VI. 999. a.

Sbírka eských dobro- i wlastnomluw, od Fr. Trnky
VL 135. a.

Sbírka eských písní pro jeden hlas VI. 511,

Sbírka eských písní s hudbau, od J. ermáka VI,

522. 523.

Sbírka dležitých písem p. Ladislawa Seidlice z Sen-
feldu IV. 548.

Sbírka formulí, list atd. z konce XVII. století, nm.
a esky V. 641.

Sbírka list Thurzonických, od M. Laueka a Pro-
kopiusa VI. 1692.

Sbírka medic. a chirurg, spis III. 275.

Sbírka mhiwnických a prawopisných prawidel jaz,

esk. VI. 141.

Sbírka nápisw, drobnstek atd., od Sychry VI. 298.

598.

Sbírka nkterých pobožností užitených VI. 2451.

Sbírka notulí kláštera Doksanského se týkajících

V. 397.

Sbírka nowých eí, držených od B. Tablice VI,

1938.

Sbírka pamti hodných píhod VI. 817.

Sbírka písní k pohbm kesfan VI. 268.

Sbírka písní národních, od W. A. Swobody VI. 531.

Sbírka pouných a zábawných spis pro rolníka VI.

1211.

Sbírka powstí nioraw. a slezských, od M. 3Iikšíka

VI. 878. a.

Sbírka powídek zábawných, z Van derVelde VI. 834.

Sbírka psaní J. z Cimburka III. 482.

Sbírka psaní Ctibora z Cimburka III. 491.

Sbírka slowensko-cských píslowí, od Paw. Dole-

žala V. 44.

Sbírka slowník lat. esk., od \V. Hanky VI. 164.

Sbírka snm od r. 1541—1805. IV. 980.

Sbírka snmowných list z XVI. století IV. 1116.

Sbírka wyuujících rozmlauwání pro dítky, od Norb,

Waka VI. 1300. b.

Sbírka z kronik III. 124.

Sboi ueníKsti ženské, od J. Gallaše VI. 1131. c.

Scbcrini, wiz: Rc.
Sebrání básní a zpwu, od J. Puchmayera VI. 278.

Sebrání biblických text k wšelijakýra kázáním, od

P. J. Urbanc VL 1733.

Sebrání eských písní s hudbau, od J. \V. Swobody
VI. 520.

Sebrííní historií nkterých, od Tob. Adalb. Wodiian-

ského IV. 454.

Sebráni nkterých jubilejních kázaní, pel. od Krej-

ího VI. 1941.

Sebrání nkterých spis, jako jsau : Wýlahy neb

konty, kwitanoí atd., od Jos. Wágnera VI. 1696.
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Sebráni nkterých wzdlawalelných píiní V. 144.

Sebrání nowé nkterých starých a nowých písní V.

159.

Sebrání snm eských VI. 1687.

Sebrání wsech akt o zmn trnu španlského
VI. 960.

Sebrání z kronik eských III. 220.

Setení roku, od Grjlla z Gryllowa IV. 284.

Sedláek, wiz: Citowé.

Sedlák maje rozmlauwání s dokt. lékarsk., od J.

Bakowského IV. 896.

Sedlce, wiz : Nowiny.
Sedlec, wiz: Historie, Kázaní, Památka. Pobožnost,

Popsání, ftád.

Sedlo tajné a swaté spícího Miroslawa, od Mat,

Lynka V. 964. b. ^

Sedlské burictwí w Cechách, od Stuny VI. 611 a.

Sedlské námluwy, od Raymana VI. 643. a.^

Sedm déwat we wojenském šat, pel. od Štpánka
VI. 635. 18.

Sedm Tet we wzení, od Weissenthurnowé VI. 692.

Sedm slow p. n. J. Kr. w 7 káz., od Holáska VI,

247. a.

777, pel. od Štpánka VI. 635. dd.

Sedmero bláznowstwí lowéka, od Štef. Weselského.
Píd. 146.

Sedmmecítma bláznów II. 65,

Sedmihradsko, wiz; iVowiny, Zpráwa.
Sedmistwo i^orberlinské, od J. Miky V. 944,

Sekretá eský, od Amad. Procházky VI. 1691.

Sekretá práwní, od A. Em. Fayla VI. 1702.

sw. Sekundina, wiz : Zasnaubení.

Selánky. od Gallaše VI. 560., te£ od Jaroši. Langera
VI. 562.

Semeno slowa božího, od J. Kleklara V, 863.

Semiramis, wiz: Wypsání.
Sen Aenea Sylvia o štstí III. 209.

Sen p. 31arie. Píd. 139.

Seneka, od Kleista VI. 607. m.
Sententiac casuum forensium aneb Pandectae Bru-

nenses III. 297.

Sententiac e patribus II 128.

Sententiae moraies, od Ji. Carolidesa z Karlsperku
IV. 211. e.

Sententiae z písem sw. obojího zálvona IV. 709.

Sepsání ctnostného žiwota sw. W en d el ín a V. 1358.

Sepsání dáwní, od bratí starších IV. 1315.

Sepsání dúchodw o klanní a klekání ped swá-
toslí tla a krwe boží III. 781.

Sepsání sw. Hory, kterau p. Maria blíže Olonaauce
sob wywoliia, od Norb. ZelecJiého V. 1184.

Sepsání krajúw, mst a wesnic III. 189.

Sepsáni kratiké k potšení rodim, od Wácsl.

Klementa IV. 712.

Sepsání milostí a dobrodiní dosáhnutých skrze sw.
modlitbu stelní, z wlask. pel. V. 1177.

Sepsáni diwné swétlosti jedné hwzdy, od Bawora
mlad, Kodowského IV. 763. a.

Sepsání o krátkosti a nestálosti žiwota zdejšího IV.

1830. a.

Sepsání o nowém zem tesení 1. 1590, od Mat.
Jahodky IV. 813.

Sepsání proti tm, kteí proti Luterowi písma nata-
hují. Pid. 7.

Sepsání z písem sw. IV. 1283. g. 1300.
Sepsání žiwota matky Mariae Electae a Jesu V. 1363.
Sequenlioniiriii.1 11. .\,

Serafin, wiz: Hodinky
Seraika, od .Marie Antonie VI. 833. a.

Series abbatum inclylae Hosensis canoniae Trebo-
oensis IV. 584.

Serman, wiz: e.
Sermones de sanctis II. 150., Serniones sacri III. 27.

b. — latini 111. 28.

Setrwání sw. každému potebnému lowéku k snaž-
nému se w nm ostíhání V. 1530.

Setitín, wiz: IVowiny.

Seznam slow eských we slowníku lat. eskonme-
ckém, od Chmejy VI. 162 b.

Seznámení se na ZofinsUéni ostrow etc, z nm.
pel. od Kilípka VI. 700. 18.

Seznání swdkiiw lil. 328.

Shromáždní jehátek, kterak ponejprw mládež k
we. p. pistupowati má V. 1488.

Shromáždní wšech od r. 1729 až do nyníka pro-

šlých wšeobecností a naízení pro wšecka sjed-

nocení a cechy, od Fr. Tob. Lamyše VI. 1676.

Shromáždní zápis, naízení atd. V. 632.

Schola aulica t. j. škola dworská, od Ji. Záwty
IV. 731.

Schola civilitatis o zdwoilosti mraw, od Ji. Fera
V. 489.

Schránka duchowní, od Sig. Arnolta V. 1412.

Siget, wiz: Historie, Nowiny.
Sigmund III., wiz: List.

Sigmund císa, wiz : Psaní, Wypsání.
Sigmund muedlník král Burgundský V. 232.

Silfida, od Kronesowé VI. 692.

Silný Samson, pel. od Tháma VI. 607. z.

Silozpyt ili fysika, pá Jos. Smetany VI. 1484.

Silwána, pel. od Štpánka VI. 635. 19.

Sím dobré w dobrau zemi, pel. od Rautenkrance
VI. 2323. — od Ant. Stránského VI. 2339. d.

Simeon starý podlé ádu Melchisedech knz na wky
pi si. památce druhé luši, kterau P. Tom. Haw-
líek obtuje, od Kaj. Burgera V. 919.

Simeon nowý podlé ádu Melchisedech pi si. pa-

mátce prwní mše , kterau p. Marian hrab z

Wžník obtuje, od Dom. Nowáka V. 999.

Sirotek a wrah, dle Kastelliho VI. 635. yy.
Sirotí dm, pel. od Macháka VI. 649.

Sisek, wiz: Nowiny.
Sif prawé wiry, od Pet. Chelického III. 648. a.

Siwý, wiz: Carmina, Kázaní.

Sjezd cis. weleb. we Wídni III. 127.

Sjezd jednoty Táborské III 358.

Sjezd jednoty Strakonické III. 392

Sjezd staww král. esk. s knéžstwem pod obojí

IV. 1009.

Sjezd w koUeji III. 410,

Skála, wiz: Smutnozpw.
^

Skalice uherská, wiz: Kázaní, Prozpwowání, ne,
Zpw.

Skalská, wiz: Památka.
Skarbek-Ankwi, wiz: K slawnému etc.

Skaumání luebné na suché cest, od K. Amerlinga
VL 1485. c.

Sklad boží mandrosti nebeské. Píd. 140.

Sklad welikého zboží maudrosti nebeské IV. 1846.

Skládání o utrpení II. 41.

Skladatel psaní nejnowjších k platnosti wšech lidí

w c. k. obcích VI. 1694.

Skonání nebeské králowny II, 156.

Sketa, wiz: Karel Sketa.
Sketa, od Swobody, pedl, od Tyla VI. 673. 16.

Skreyš ducliowních jtoklad VI. 2403.

Skreyše zlatá boha nejwyššího, od S. Palmy IV.

1522. c.

Skutky Kr. p., od J. Grylla z Gryllowa IV. 158. c.

Slabiká eský swerši: Milý žáku u se atd. IV. 1.

Slabiká abecední IV. 2.

Slabiká eský, od J. J. Daického V. 1., též V. 2.
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Slabiká slowenský V, 3., též eský V. 4.

Slabiká pod titulem sw. Jana Nep. V, 5.

Slabiká slowenský V. 9. — now zhotowený V.

12 — w Znojmu V. 13.

Slabiká eský VI. 10. 11. — od Zik. Pauliniho VI.

13. _ od B. Tablice VI. 15 ^ od Kollára VI.

17. — pro chlapce, od Fejerpalakyho VI. 20. a.

— divvicí 20. b. — eský i nm. VI. 23 24. —
od J. Fizele VI. 25.

Slabiká a ítanka pro menší dílky VI. 31.

Slaný, wiz: Citowé.
Slaup ohniwý kestanské Israelily na cestách zpro-

wázející (mod.), od Mat. Slarkowice V. 1652.

Slaup pamtní JCM. Josefowi II., od Paw. Šrámka
VI. 1041.

Slaupck mešní V. 1106.

Slatin, wiz: O dobytí.

Sláwa bohyn a píiwod jména Sláww, od Kollára

VI. 977. b.

Sláwa domu Lauretanského, pel. od Ji. Fera V.
1160. a.

Sláwa domu rakauského, z lat. pel. od Wácsl. Fr.

Coeleslina V. 269.

Sláwa sw. Ignáci a V. 1259.

Sláwa kostela sw. Matje, od Mat. Konráda V. 1055.

Sláwa krajin wlasli, rodu žiwota paustewníka sw.
Iwana V. 1362.

Sláwa král. esk. skrze píjezd Alžbty Kristiny
z Wídne do Karlowých War V. 290. 358. a.

Sláwa medotekaucí na Hoe Libánu, od K. erného
V. 945. 1336.

Sláwa panny Marie blahosl. rodiky (kázaní), od
J. K. Škody VI. 2071.

Sláwa rodu, žiwota sw. Jana wyznawae V. 1295.

Sláwa rytíská p. Ad. Boity hrab. z Martin ic V.

458.

Sláwa a wýbornost jaz. esk., od J. Kulíka VI. 2.

Sláwa a wznešenost úadu kazatelského w poheb.
kázaní p. P. Bartholomeidesa, od J. Kollára

VI. 2098.

Slawata, wiz: Kázaní, List, Promluwení.
Slawení prwniho roního examenu se skolskau mlá-

deží aud slow. ewang. církwe Budo-Pešfan-
ské r. 1822, od J. Kollára VI. 2037. a.

Slawibor, od A Šwihlíka VI. 830. d.

Slawíek rajský na strom žiwota sláwu tworci

swému prozpwující, od J. Jos. Božana V. 117.

Slawíek Seiaíinský V. 138.

Slawíek Swato - Prok opský, od Wolawy V.

118.

Slawiín, wiz : Pamti.
Slawik, od Šmida VI. 1360, e.

Slawín, von J. Dobrowský VI. 147. b.

Slawnost Jubileum ewang. na památku obnowení
církwe ewang., od Fr. Riihra V. 301.

Slawnost ku poct SOroního uitelského auadowání
Jana Waleníka, uitele školy Senické VI.

1064.

Slawnost milost, léta brzy po dosednutí na papež,

stol. LAva VIII. VI. 2259.

Slawnost prwniho století towar. Ježíšowa V. 460.

Slawonye reformowaná, Ond. Regenwolscia Píd.
126.

Sláwowé, praotcowé Cech a sídlo jejich, od J. M,

Krále VI. 975.

Slepý mládenec, od Tyla VI. 673. 17.

Slepý pacholíek, od Nierice VI. 1372. a.

Slezsko, wiz: Nowiny, Opis.

Slowa žák druhé tídy humanitní pi rozchodu po-
sledním na gym. akad. w Praze VI. 726.

Slowa rozlauení kesf. otce k swému na weejné

školy se ubírajícímu synowi, pel. od Jos Kauna
VI. 1336. b.

Slowa wdnosli k swálkíím narození, jmenin atd.,

od Dal. Kopeckého a K. Tupého VI. 1353.
Slowané aneb oswobození Arkony, od Bul?arina

VI. 853.
' ^

Slowanka, von J. Dobrowský VI. 147. c.

Slowanka, sbírka národ. pow. , wydáw od Franty
a Tomika VI. 849.

Slowa bylináský I. 20. III. 26. IV. 875.
Slowa eský V. 61.

Slowa etymologický, od W. Rosy V. 55.

Slowa lat. nm. esk. III. 11.

Slowa lat. we werších III. 25.

Slowa eckoslowanský, od P. Šrámka VI. 156.
Slowa slowanský esko-lat.-nm.-uherský, od Ant.

Bernoláka VI. 160.

Slowenskje pohlady na wedii, umeja a literaturu,

od Hurbana VI. 7.

Slowensko, wiz: Zrcadlo.

Slowesnost, od Jos. Jungmanna VI. 171.

Slowníek botanický III. 17.

Slowníek lat. eský II. 21.

Slowník eskonmecký, od Tháma VI. 152. d,, též
od Jungmanna VI. 165.

Slowník hospodásko -technický, od Fr. Špatného
VI. 167.

Slowník hudební, od Ryby VI. 181. b.

Slowník kapesní esk. a nm. jazyka, od Kone-
ného VI. 168.

Slowník nmecko-eský, od Franty VI. 166. — od
Tomsy VI. 154. a. — od J. Zeberera VI. 151.

Slowník osobních jmen, sebr. od Paice, rozmnož,
od J. Kollára VI. 161.

Slowník, od Welešína II. 7.

Slowo dwrné w as potebný, jinak mrawoe
na den poetí p. 3Iarie o istot . . . panenské a
panické, od Kašp. Hrdliky VI. 2033. b.

Slowo k diwadelním ochotníkm na wenkow, od
J. A. G. VI. 190.

Slowo k uitelstwu, od Wacka VI. 726.

Slowo k uwítání p. Jos. Swobody far. Smichow-
ského, od školní mlád. VI. 466.

Slowo o eských wcnicech w Rak o wníce a Li-
berci, od J. W. Just. Michla VI. 1135.

Slowo nenawratitedlné, od Klacka VI. 620. a.

Slowo rodim, duchowním a wrchnosteni o oko-
wání chranikami, od J. S. Presla VI. 1616.

Slowo o spolkch mjernosli a školách nedlních^ od
M. J Hurbana VI. 1219.

Slowo o wychowání mládeže eské, od F. J. Sme-
tany VI. 1268.

Slowo pronesené u prosted blahoinného sboru
sbratených církwí w Bostone, pel. od \V.

Štulce VI. 726.

Slowo Slavonicum in spec. Cechicum, od Jos. Do-
browského VI. 73. a.

Slowo útchy poslané Prachatianm po nešast-
ném ohni 1832, od Fr. J. Slámy VI, 1021. a.

Slowo wšem národm ewropejským, od J. Rautcn-
krance VI. 950. a.

Slunce uslawiné na poledne swílící sw. otec Do-
minik, od J. AV. Zig. Frid. Slcydla z Greifen-
wchru VI. 926. a.

Slunce we dne Maria... mysl oswcující wAret-
towi V. 244.

Slušili kesfanóm mocí swtskú bludné k prawé w íe
pinucowali, od Prokopa zJind. Hradec 111, 222.

Služba boží, od J. Pazdrowského V. 742.

Služba poestného pohbu p. Mart. Rdygera, od
J. Hertvicia IV. 1723, b.

61
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Sluiebnire pokorná podlé swé weliké p. matky
pán we wšcm se sprawující s\v. Julinna F a 1-

konina... o<l Wojtécha u sw. Tomáše V. 9'J3.

Sltizchnik. od Bulla VI. 607. b.

Služebník boha iiwélio, pan Dan. Knojjlcr mšt-
nín, kterak z jámy Iwow . . . wywiden, od Mat.

Augnsliniho V. 1U92.

Slze wdnosti p. \\. Peslnowi, od J. Sembery
VI 410. a.

Slze w oích ucedlníkfi od Jež. utené, kázáni od
Mart. Lauka VI. 1991.

Smeno, wiz : Citowé.
Smilheini, wiz* Historie.

Smíení mezi arcibísk. a Janem Husem, od Jana
Husa III. 13.=i. 8.

Smíení pel. od Kilípka VI. 676. 2.

Smiiiky, wiz: Kázaní, IVa smrt, Památka, Píse,
Spráwa, Wypsáni.

Smišeniny, od \^ oj Sohajc YI. 134.

Smilh, wiz: r'ihody.

Smlauwa Jana Boskowce s Krušinau z Lichten-
burka III. 475.

Smlauwa krále JM. s stawy král. cesk. o kowy
uinna IV. 956.

Smlauwa mezi stranami pod jednau a pod obojí lil,

41 2.

Smlauwa mezi Matiásem kr. a Wladisl. 111. 455.
Smlauwa mezi cis. RudolTem a Matyášem arcikníž

IV. 4-12.

Smlauwa nebeská s Bohem a kest duší VI. 2309,
Smlauwa pp sta'vw polského král. V. 267.
Smlauwa pokoje a prátclstwí mezi JMC. rakauským

o králem franc. w Paíži, od Palkowie pel.
VI. 970.

Smlauwa sjezdu Hradeckého III. 390.
Smlauwa sjezdu obojí jednoty III. 391.
Smlauwa Swatowárslawská III. 427.

Smlauwa trhowá na zboží Králické IV. 1132.
SmlauwY swatební V. 4H4. VI. 3.58. 590.
Smlauwy aneb chwalitebné ei swatební pro družbu

...jakož i mnohonásobné pipíjeni o wnec pan-
nám družikám a jejich odpowidání mládencm,
od Fr, J. Wawáka VI. 1069.

Smrt a wnost we swétle ewanselium, od Dan.
Martiniho VI 2273.

Smrt a žiwot, pel Mat. ŠlcfTek z Kolodj IV. 1850.
Smrt Abelowa. pel. od J. Nejedlého VI. 541. a.

Smrt ped obliejem pán swatých jeho pedrahá,
od Fr. Ign. (irejrora V. 987. c. 1489.

Smutnozpw nad smrtí p. Pawla Skály, od J.

Plánka VI. 419.

Smysl a mysl Kristfiw jeho wlastní swátosti weere
jeho IV. 1275.

Smysl a zdáni sokláw a Lutcra uení následow-
níktiw Ond. Froma V. 733.

Sná, pel. "od >Vawr. z Bezowé II. 165.
Sná sedmi planet lil. 238.
Sná podlé abecedy lil. 239,
Sná IV. 802. a. b. — wtší IV. 802. c. — menší

IV. 802. d.

Sná, skrze kterýž bude moci každý sny wyložiti
V. 1674.

J J J

Sfíalek zf. žertu, od J. Rettiga VI. 648. c.
Snažen Satanáše, abv si wystawl bnbilonskau wžw Saších, od WoHnského IV. 527.
Snem w Cáslawi Il|. 342.
Snem w Starém m. P. ||I. 344
Snem knžský za arcibísk. Konráda w Praze III,

352.

Snm slawfi mark. nioraw. III. 353.
Snm knií a mislríí Praž. a Táborskými III. 355.

Snm obecní w Praze lil. 356. 359. 394. 417. 432.
433. 439. 444.

Snm obojí strany staw král. cesk. III. 357.
Snm w Praze"29. led. 1442. III. 365.
Snm knžský w Kutné Hoe r 1443. III. 373.
Snm r. 1447. III. 381.

Snm swatojirský w Praze r. 1448. III. 384.

Snm w Kutné Hoe 1448. III. 385. r. 1485. III.

415.

Snm Jihla wský III. 389.

Snm Pelhimowský lil. 393.

Snm Benešowský lil. 396., r. 1468.111.405.
r. 1474. III. 408.

Snm o hotowosli III. 407.

Snm od r. 1479. III. 411.

Snm stawu mstského o zachowání swých swobod
r. 1513. III. 422.

Snm w Benešow r. 1516. III. 424. r. 1520. IH.

435.

Snm w Praze r. 1516. III. 425. 426., r. 1521. III,

436. 437,
Snm na hrad Praž. r. 1518. III. 429. 430,

Snm w Hradci Králowé r. 1519. III. 431.

Snm od r. 1520. III, 434. r, 1523, III, 440, od r.

1524 lil. 441. 442.

Snm na hrad Praž. od r. 1526. III. 447.
Snm Mora wský lil, 451,

Snm obecní w Praze od r. 1525. III. 445.

Snm duchowní r, 1537. IV. 511.

Snm I. 1543, na kterémž páni a wladyky swolilí:

nnn obligari Iglavicnses staré in judiciis Bo-
hcmiae regni IV. 982.

Snm obecný od r. 1527. IV. 090 od r. 1528. IV.

991. w r. 1529. IV. 992. w r. 1530. III. 993. w
r. 1531 IV, 994. w r. 1.S32- 1534. IV. 995—997.
w r. 1537—1547. IV. 998—1008. w r. 1549. IV.

1010. w r. 1552—1554. IV. 1011—1013. .w r.

15.56—1559 IV. 1014-1017. w r. 1561-1565.
IV, 1018—1022. w r. 1567. IV. 1023. w r. 1569
— 1571. IV. 1024-1026. w r. 1573-1583. IV.

1027—1037. w r. 15S5. IV. 1038. w r. 1586. IV.

1037. w r. 1588—1590 IV. 1040-1042. w r. 1593.

1595—1605. IV. 1043—1054. w r 1607—1609.
IV. 1055 1056. 1059. w r. 161 1. 1614—1620. IV.

1060— 10C7.

Sniu Ninivetský, od Wikt. Wrbenského IV. 1435.

Snm nebeský swatých a swtic božích, od K. Ra-
ína V, 865, c.

Snmy I. 1,

Snmy král. cesk. III. 350.

Snmy stawu král. esk, od r. 1440—1598, a. 1541
—1590. c. IV. 984.

Snmy král. esk. o náboženslwí od r. 1527— 1557.

IV. 989.

.Snmy morawské od XV. století až do nynjšího
asu IV. 1068.

Snmy obecné morawské od r. 1525 — 1546. moraw.
a. od r. 15'26— 1583. b. od r. 1535. c. od r. 1547
— 1570. d. od r. 1.584-1611. f. od r. 1610. 1611.

g. od r. I6O8 1613. za auadu Karla Žerotína

h. w r. 1614. i. IV. 1070. od r. 1554. 1555. IV.

1071. od r 1.598-1609. IV. 1072. od r. 1546.

1550. IV. 1073. od r. 1584. 1587-1590. IV. 1074

1078. w r. 1593-1609. IV. 1079—1095. od r.

Hil4. 1615. 1617—1619. IV. 1096—1101.

Snmy eské V. 635.

Snmy zwíat, od K. Winaického VI. 584.

.Snesení knží Táborských lil. 343.

Snesení snmu Pražského od 1440. III. 368.

Snesení mislr& Praž. s obcemi Táborskými 111.369.

Snesení sjezdu Podobojích III. 377.
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Snesení snmu obecního w Pelhimow 111.378.
Snesení knéžstwa obojí strany III. 387.

Snesení snému obecního vv Praze od r. 1452. III.

398.

Snesení se nkterých pánu o artikule sírany wírv
III. 413.

Snesení msta Prahy s strany wíry a náboženstwí
III. 443.

Snesení literaluw zadusí sw. Wojtcha menšího
w Podskiilí IV. 590.

Snesení slaw morawských V. 636, c.

Sníh, pel. od Chmelenského VI. 659. d.

Snopek mirrhy z paterého tajemstwí nejblaž. ro-
diky boží swázaný V. 1443.

Snopek kázaní pohebních, od Blaž. Borowského
z Borowa IV. 1692. b.

Snopu jedenáctero Josefowi se klanjících, od Karla

Mageta V. 1613.

Sobslaw, sediský kníže, od W. Klicpery Ví. 644.

r?, I. a.

Sobslaw a Bedich, od Klicpery, pedl, od Tyla
VI. 673. 18.

Soldát pobožný, od Tom. Ign.. Placalia V. 1388. b.

Soliloquia sw. Angustina, od Štítného II. 123.

Soliloquia de passione Dom. ^'. J. Christi, pel. od
Weleslawína IV. 1848.

Soliloquia, manuále, meditationes etc
,
pel. od Be-

nigna Sychrowskéhn V. 1098.

Soliman, wiz: Historiae, Poselstwí.

Solofernes neb žiwot Adamw III. 900.
Sors Pilarikiana V. -212.

Spáleništ w Burnín, pel. od Štpánka VI. 635. 13.

Spandawa, wiz. Nowiny.
Speculum Calvinianum Jana Himmelia Píd 31.

Speeihofen mladší, od J. Hýbla VI 814. a.

Spekulá ctnostného žiwota, od Mat Wolkenber-
gera IV. 083 b.

Spis Bartoše z Bíliny TV. 1234.
Spis bratí Táborských IV. 1287.

Spis bratrw III 759.

Spis cirkulární p. z Háje bisk. Králowehradec na
duchowenstwo osady se strany tolerancí, pel.
od W. Krameriusa VI. 1097. a.

Spis dostiincí otázce protiwnikuovv jed. bratr.,

pro kest optují III. 784
Spis dostiinicí tomu pro pi pijímání k swáto-

stem záwazkowé djí se III, 790.

Spis dostiinicí z wíry III. 754.

Spis fakulty theol. o tom, kterakby se rozdlení
mezi žákowstwem petrhnauti mohlo 111. 144.

Spis horliwý, od K. Ad. Procházky IV. 1394.

Spis Isokrata k Demonikowi napomenutedlný. III 108.

Spis, jakby se mly líti zvvony IV. 666. 8.56.

Spis jménem celé jednoty bratr., od J. Augusty IV.

1233. e.

Spis Kampana doktorm IV. 1364.

Spis, kterak Maximilian na král ímské koru-
nowán byl IV. 387

Spis ku poctiwosti ženského pohlawí, od Hawia
Žrtlanského IV 703. d.

Spis ke síatku p. Wiléma z Rozemberka. od
Vine. Pestalocia IV. 495.

Spis 1. 1.540 uinn o tom, že jistotu swého powo-
lání náleží míti každému .... IV. 671.

Spis Marcilia Ticinského III. 213.

Spis Martina Lutera, co se mu pi bratích zdá
III. 792,

Spis msíní ku pouení obecného lidu, od Fr.

Tomsy VI. 729.

Spis morawských knží o sjednocení V. 361.

Spis neb wýtah listu prstem p. Ježíše IV. 791.

Spis o artikulích: Wstaupil do pekel atd., od Zig.

Criniia Siíbrského IV. 1415. 1.518. b.

Spis o baukách tlesných i duchownícb, od Jak.

Petro ze lina IV. 822.

Spis o hodu sw. králownv na nebesa wzneienie
III. 924.

Spis o hrozném zázraku vv Platné, pel. od Paw.
Grin-Millera IV 82.5.

Spis o jednot brat. Waldenskýrh. od W. Sturma
IV. 1316. od Laeta Lukáše Píd. 64.

Spis o kometách, od Thad. Hájka IV. 749.

Spis o Kristu Nazaretském a jménu jeho IV. 1467.

Spis o Lakomstwí, pel. od Tob. Ad. NVodríanského
IV 719.

Spis o manželském stawu, od Ad. Klementa IV. 1420.
Spis o manželslwu. od W. Jakše IV. 1389. c.

Spis o mírách, nádob picích IV. 743. b.

Spis o morowé nemoci, od J. Oerhowského IV. 893.

Spis o narození Kr., od Jak Akanthido-Mitise IV. 1476.

Spis o ohni blázniwém. od Tob. Ciihorea V. 1373.

Spis o osob Kr. p., od Zig. Criniia IV. 1386.

Spis o poátku, uwedeni a zmnách eských wlast.

nowin VI. 1091.

Spis o pokání III. 797.

Spis o poslaiipnosli uení ewang., od Jak. Ji. Jo-
hanidesa Frideckého V. 72*^.

Spis o potebných wcech ke.*. III. 800.

Spis o powinnosti bratí eholních, od Ji. Con-
sfantia V. 465.

Spis o powinnosti eholní, od Jak. Colensa IV. 503.

Spis o prawd a prawé jistot božího spasení

IV. 1450.

Spis o pediwné wci, která se stala s jednau duší

w Prešporku V. 1161.

Spis o piprawowání se k smrti, od Krištofa IV.

1828. a.— též w Píd. .58.

Spis o pirození zwíat .\ristoteIesa IV. 271.

Spis o promnách žiwota wezdejšiho IV. 1908.

Spis o protiwenstwí církwe, od Zalanského IV. 577.

Spis o pijwodu a prawd knžslwie Irojieho ....
III. 788.

Spis o slawném spasitele z mrtwých wzkíiení, od

Ji. Tesáka IV. 1434.

Spis o smrti tch, kteréž pan bh mimo pomyšle-

ní pojímá, od Ji. Tesáka IV. 1437.

Spis o sprawedlnosti podlé rozliných proméniledl-

ností a rozdíluo .... III. 885.

Spis o strašliwém powtí, od Ji. Tesáka IV 820.

Spis o Táborské wiee IV. 81.

Spis o tech cestách, od W. Jakše IV. I<=i91. c.

Spis o ustanowení církwe, pel. od Ji. Andla
IV. 1241.

Spis o užitcích dobroinní. od Mat. Holeckého IV. 722.

Spis o welách pel. VI. 1512.

Spis o wcech Graubundských IV. 39^.

Spis o weei pán, od Ji. Malhiadesa IV 1400. 1401.

Spis o weei pán, umuení a wzkišcní páné, od

J. Ledeckého IV 1378. od Mat Krocina IV.

1453. a.

Spis o wíné IV. 868.

Spis o wíe, nadji a lásce J. Pemšteina \7 1854.

Spis o zajetí Maximiliana krále polsk. IV 3*9.

Spis o zaopateni chudého lidu, od Munzara VI. 1233.

Spis o zim. pel. od Fr. lomsy Vi 1477. b.

Sp's o zraku IV 675.

Spis o zízení božském, pel. od J. Kocina z Eo-
cinetu IV. 1>*44.

Spis, od Habrowanského IV. 12t9.

Spiš (dwoji), od Komenského V 1372. b.

Spis od Ji. Štyrsy IV. 1246.

Spis odpírající pijímáni pod obojí III. 702.
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Spis proti Ambrosowi nebo odlríencóm Píd. 141.

Spis proti obrané, od D. Šturma IV. 1823. d.

Spis proti odprcm IH. 807.

Spis potšitelný rodim ntd. od Bruncwíka IV. 1889.

Spis tento, jenž jest potu wydání o moci swta
i o písaze III. 795

Spis tento otázek trojích . . . III. 794.

Spis tento we jméno pán uinéný . . . (proli Lu-
teraníím) lil. 791.

Spis, w nmž se obsahuje, které wci pedešly
pichod a narození Mesiáše IV. 1481.

Spis wyswétleni slow Salontaunowých, od Cyp.
Pesíia IV. 1529 f.

Spis z písem s\v sebraný IV. 1220.

Spis, že lowk muže ped morem ujíti, od Wold.
Welenského IV. 892.

Spisek o modlástwí, od Prokopa III. 757.

Spisek o pokušeních, od J .\ugusty IV. 1233. h.

Spisek o sirobé, od Komenského V. 487. a.

Spisek o stawu sedlském, od J. Rulika "VI. 1185.

Spisky rozliné II. 159. c.

Spisy, Spisowé Jana Brencia IV. 1269.

Spisy, od Wawr. Beziny IV'. 506.

Spisy (nkterých artik. uení církwe) pel., od
afik. echa' Praž. IV. 1301. 1.302.

Spisy, J. Fabra. Píd. 25.

Spisy z Luciana Samosatenského pel. od Jg. Hájka
Vi. 92«.

Spisy Wiklefowy, pel. od Jeronýma II. 151.

Spisy Jos. Junguianna VI. 332.

Spisy K. H. Máchy VI. 349.

Spisy (sw. otcii apoit.), pel od Fr. Sušila VI. 1737.

Spisy (zábawné), od Villani-ho VI. 346. b.

Spisv p. Boh. Hasišteinského z Lobkowic wybrané,
od K. >Vinaického VI, 324.

Spisy kláštera sw. M. Magdaleny, w m. Stíbe
V. 444.

Splendor et gloria domus Walds t e in ian a e, od
Kašp. Záruby V. 338.

Spoleník wrný, od Trnky VI. 846. a.

Spolenost angelská V. 245.

Spolu žiwotem naším položení jsauc na smrt, . . .
,

(zpéwy) III. 47.

Spolusebrání nkterých mrawných wcí, od Štpána
de Lucca VI. 1285.

Spomocník w zármutcích VI. 199.

Spor duše s tlem II. 60.

Spoádání domu Lobkowickéh o, od J. z Lobko-
w-c IV. 492.

Spoitelna, wiz Pednesení.
Sprachlehre (bohm.), von Tomsa VI. 69. a — von Ig.

Tham. IV. 70. — von Vin. Paul Ziak VI. 89.

Sprachlehre (dculsch-bohm. u. bohm-deutsche), von
J. Nowák VI. 106. b.

Spráwa; wiz též Zpráwa
Spráwa o rodu p. Wácsl. Siniického z Smiic,

od Jak. Akanlhido-.Mitisa IV. 195.

Spráwa k wyreysowání pti adu slaup z Luk.
Vocha, pel. od Fr. Tomsy VI. 1403.

Spráwa pro lid obecný we wscch bydlící, klerak-
by zdrawí swého chrániti mél, z franc. pel. od
J. Prokopiusa VI 1592.

Spráwa o krawskýcU oscypkách, od F. A. hrab,
z Ma^nvE VI. 1609.

Spráwa c nejsw. obti nowozáknnnc skrz otázky
a odpowdi wyd. pro lid sprostý, od J. W. F. O.
VI. 1786.

"'

Spráwa užitená k swátosli bimowání w otázkách
pedstawená VI. 1837.

Spráwa gruntowní o poátku rozepe mezi ewane,
církwemi. Píd. 28-

^

Spráwa církwe Lostické. Píd. 138. b.

Spráwa a nauení, kterakby .'e lidé pobožní a
w K. P. wící jdauce k weeí P. elc. Píd. 144.

Spráwa neb zpsob žiwota kest. Píd. 192.
Spráwcc duchowní pro ty, jenž o swé spasení pil-

n se starají, z ném. pel. od Daubrawského VI.
1701. 2207.

Sprawovvání owího dobytka V. 562.

Sprostnost kat. V. 716.

Sprostoprawda kat. Mich. Elfena V. 802.
Spuntowánr proti Ferdinandowi cis, a králi

IV. 421.

Spsob a kontrfekt praw^é kesf. lásky, od Ji. Fera
V. 1385. o.

Spsob a manýra s bohem, jednati V. 1626.

Spsob církwí ewang. w Cechách V- 377.

Spsob tení sw. Aloisia Gonzagy V. 1636.

Spsob dítkám poty píjemné w pamt wprawiti,
od Jarol. Jezdinského VI. 1392.

Spsob, jakby se wyplemenil wšecken hmyz bez
jedu, pel. od Tomsy VI. 1578.

Spsob kterak duchownímu pi obti mše sw. po-
sluhowati má VI. 2358^

Spsob, mrawy a mínní Cín a Koinín VI. 997.

Spsob nábožný, kterého pobožní kest, pi pohbu
užíwati mohau V. 1447.

Spsob, nímžto se istotné duše bohu získati mo-
hau, wšem jenž panenskau .... istotu zami-
lowali k užitku, z nm. pel. Ant. Marlinec
V. 1462,

Spsob pobožnosti pi prwní 501eté památce za
swatélio wyhlášení Jana z Nep. 2280.

Spsob posluhowání swátosti stawu manželského,
od J. Fr. Dcwoty-ho VI. 2131.

Spsob pi wyprawowání k hrobu mrtwých V. 1529.

Spsob pytání a oddáwání mladých newsl, od
Michálka VI. 2134.

Spsob reysowání hodin sluneních V. 512.

Spsob systematický protestanty o prawd kat. ná-

bož. peswdující z nm., pel. od J. Chylíka
VI. 1785.

Spsob uení sw. Pawla za^prawidla a ke zkušení
nynjšího asu z listu ímanm pedstawený,
wtší. Píd. 165.

Spsob církwe wítzitele perozkošný, podiwné
sw. Janowi zjewení od Mat. Jandy IV. 1539.

Spsob wýborn dobrý, jak se má po esku dobe
psáti a tisknauti. V. 14.

Spsob žiwota pobožného , od Paw. Pistoriusa

IV. 1878.

Spsoby rozliné lídów III. 272.

Spsoby a obyeje družby a družky na každé
swatb VI. 1079.

Srdce a swt, od Gutzkowa VI. 673. g.

Srdce celé milosti boží, od J. Biasiusa mlad. V. 1651.

Srdce tíhranné školního žáka, od W. Duška V. 808.

Srnec z Warwažowa, wiz : Kázaní.

Srnec, pel. od J. Hýbla VI. 636. 2. 671.

Srownání práw mstských, novel a zízení zemské
dle abecedy IV. 938.

Srownání wíry a uení bratí starších, od W. Štur-

ma IV. 1307.

Srownání dwau tyran církwe, od Zach. Bruncwíka
IV. 374. c.

Srownání a odewzdání naši wfile s božskau V. 1543.

Ssaweclwo, od J. S. Presla VI. 1465. c.

Stála matka bolestiwá podlé kíže II. 25.

Stálost a selrwanliwost m. Pí z ne, od Jana Hocha
V. 891.

Slambuch slezský, od B. Paprockého IV. 411, a,

Stanislaw biskup Olomucký, wiz : Akta,
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Slanislaw Kostka sw. w utíkání vvítéz. V. 246.

Stanislaw a Aninka, z polsk. pel. od Štulce IV. 853.

Stará láska nezrzavví, pel. od Hofnera VI. 617. d.

Stará láska nezahyne, od Rirenšafla VI. 690. Sw. I. a.

Stará panna. pel. od Stuny VI. 611. f.

Staraus plesniwec, od Fejerpatakyho VI. 678.
Starec w dínovvém lese, dle Kastelliho VI, 63.5. nn.

Staeek z hor, pel. od J. II. Pospíšila VI, 1363.
Starobylost obnowená k sw. Benediktu V. 1220.

Starost kesf. lowka, od Ji. Fera V. 1385. n.

Starost prwní kesf. ólowéka V. 1399. 1549.
Staroswétská šlechta, od Gogola VI. 853.

Starožitnost kšaftu weee p. swatá, od Zach.
Bruncwíka IV. 1417. a.

Starožitnost kat. wíry V. 800.

Starožitností slowanské, od Safaíka VI. 980.

Statek Záhwozd, od Hoppa VI. 635. a. II.

Statný Beneda, od Tyla VI. 841. a.

Statuta k hašení ohn IV. 941.

Staw Liptowské stolice z lat. pel. od K. Fejer-

pataky-ho V. 1244.

Staw manželský rytíský, od J. Stelcara Želataw-
ského IV. 691. b.

Staw manželský, od Paprockého IV. 701. a.

Stéblo a poklad, od Nierice Ví. 1372. q.

Stezka k boží milostí, od P. Zalanského IV. 1839.

Stížnost srdená na híchy, od W. Dobenského
IV. 673. c.

Stohr, wíz : Píse.
Straba, wiz: Ziwot,
Straka, wiz: Kázaní, Na poheb.
Strakonice, wiz: Pamti, Sjezd.

Stránka drnhá, w který po smrti prwriého druhi

pilni hospodá wykládá newdomému hosp . . .

.

jaké má práce .... wykonáwaf VI. 1492. b.

Straší, pel. od Štpánka VI. 635, 14. 637. III, díl. c

Strašidlo we wsi, z nm. od Thama VI. 607. h, od
Štpánka VI. 635, 20.

Strašil, wiz: Wojtch Strašil.

Stráwení pobožné celého dne w obecných prácech,

též o stawu a swátosti manželské VI. 2220.

Stráž a poklad král. n,. Pražského V. 1205.

Strážnice, wiz: Potwrzení.
Strážný duch, pel, od Kolára VI. 701.

Sted utšených, srdených a nábožných modliteb,

od Štef. Pilaíka V. 1550.

Stela Kupidowa aneb knížka o chlípnosti VI. 689. b

Stelec kauzedlník, dle Kinda VI. 635. u u.

Stíbro, wiz: Spisy.

Strom bez koene a epice bez hlawy, od Mích.

Institorisa VI. 2002.

Strom francaiizské swobody (kázaní) z nm. pel

,

od J. Rulíka VI, 2004. a.

Strom spanilý pod Zelenau Horau, od Ad. Hynka
Hlawy V. 1090.

Strom žiwota u prosted ráje esk., od J. Ign, Dlau-
howeského V. 1176. f.

Strotský, wiz: Pedložení.
Strýek Hurliwurli, dle Wolfa 635. II. 1,

Strýek w Lisabonu, od Schrodra VI 607. p.

Studánka erwená w m. Chrudimi, od Balth. Pe-
tržilky V. 558.

Studiosus laícus píse III. 62.

Studn lyry hlawních ctností V. 163.

Studnice duch. žiwota (modl.) V. 1597.

Studnice milost, léta, od Ji. Rektorisa V. 1101.

Studnice sedmipramenitá blíže S watoo wic. V. 560,

Studnice starodáwní K u k u s, nyní now wyzdwi-
žený, Hradištský žiwý pramen, jehožto poátek
atd., od Walentina Kirchmayera z Raichwic V.

553.

Studnicc'wod žiwých, od J. Beckowského V. 1445. a.

též w Píd. 148.

Studnice žiwota, od Ji. Melantricha IV. 1806.

Stl pán, od Frid. Bridela V. 724. a,

Stupawský, wiz: Opauštní.

Stupe wšech hodností a dstojností w ebíku
Jakoba V. 345.

Stwoení swta s hudbau, od Ilaydena pel. J. Ka-
chyna VI. 499.

Subulus, wiz: Wýpis.

Sudet, wiz: Wdce.
Slil píkladná pro zatajení tajemstwí, od J. J. Wil.

Khoppa V. 961.

Summa bern král. z klášterów III. 125,

Summa bern mst a klášterów III. 173,

Summa historie písem sw. z franc. pel., od J. Wegha
VI. 1879.

Summa hry o sw. Eliášowi IV, 236.

Summa katechismusu IV. 1359.

Summa náboženstwí kesf. ewang., od L. Bartolo-

meidesa VI. 1769.

Summa náboženstwí prawého z konfessí eské, pel.

S. Abr. Russina Nowohradeckého IV, 1451.

Summa práw uherských, pel. od Boh. Tablice

VI. 1677.

Summa proroctwí diwného IV. 796.

Summa uení Amanda Polána o wném božím

pedízení wšech wcí. Píd. 103.

Summa uení kesf., od Tom. Rešálka IV. 1288. b.

Summa uení kesf., podlé smyslu katechismusu

Luterowa, od. J. Forneta VI. 1798.

Summa wyznání Augšpurského uením z písma sw.

> wzatým wyswtlená, od Dan. Langsfelda VI. 1850.

Summa zákona božího láska a snášeliwost od Štp.

Lesky VI. 1110.

Summaria aneb ewangelia celoroní etc. V. 674.

Summarie na wšecka tení a ewang. nedlní a

swátení pes celý rok, od J. Barnera V, 671

864. b.

Summowník uení kesf. od J. Simonidesa V. 754. o.

Summy krátké na epištoly a ewangelia, od W. Šubara.

IV. 1208.

Sunamitys krásná welikomocná w síle swé Maji a

. . . proto de Victoria nazwaná, od Angela Št-
pánka V. 982,

Supplikací lidí po wšem swté umírajících, pel. od

Ji. Fera V. 1385. m. 1539. d.

Supplikací w íši ímské poddaných králm kníža-

tm . . . we Frankfurt pi wolení ímského
krále podaná V. 265.

Suwarow, wiz : Chwalozpw.
Swar wody s wínem II. 64.

Swárliwý, od Ekerta VI. 607. 5.

Swatá Hora, wiz : Historie, Hora, Maria.

Swalawa a Wojmil, peL od Fr. Tomsy VI. 822 . k

Swatba ženicha p. J. Kr. s pannau Katerinau IV.

1723, c.

Swaté dsky Kau ímské etc, od Prokopa Dielri-

cha V, 921.

Swátek esk. jaz. na den prowozowání Štefano-

wého „Odbéhlce'- w Praž. diwadle 1. 1785. VJ

359. b.

Swatislawa, od Klicpery VI. 644 (>.

Swatojanská muška, z nm. pel. od .\nt. W. Hnojka

VI. 1322. b.

Swatomil, wiz: Dnowé,
Swatopluk, od J. Holého VI. 553. a.

Swatoowice, wiz: Studnice, Wypsání.

Swatoplukowci, od J. M. Hurbana VI. 903.

Swátost korunowaní sw. Fidela z Sigmaringu a

sw. Josefa 2 Leonisy V, 1014.
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Swátoit nábožná w wýtahu žlwota Piusa V. V. 1314.
Swlost sw. birmowiíní, od F. Roleyka VI. 1853,
Swátost wclebná léla a krwe J. K. jest Swátost

nejdražší III. 725.

Swatý jeden mnohonásobný t. j. blahosl. Bernard,
od Ji. Libertina V. 914. c.

Swatý Wáclawe, píse I. 9.

Swazek lásky a pokoje IV 1879.
Swdectwí chwalné o bratích, od M. Jakuba III. 695.
Swédeclwi o uroz. p. Justine z Kunštatii, od J.

Aue:usty IV. 1669.
Swdectwí o wraždé židowské, od Galiaše VI. 1107. b.

Swédeciwí otciiw, od J. Augusty IV. 12.33. n.

Swdectwí prawdy wydané ku poct. a sláwé p.
foni. J. Pšin v z Cechorodu na den nowého
swátku, od Warina V, 893.

Swdectwí staré kesf. církwe o austní zpowdi,
od Galiaše VI. 1885.

Swdectwí starých sw, otcfi o pijímání pod obojí,

od S. Palmy" IV. 1355. b.

Swdomí kat., z ncm. pel. V. 177.

Swdomí lidské, pel, Regius Želctawský IV, 1920.
Swét a inní, od K. Kysela VI. 842.
Swt a ábel II. 156.

Swták a Krkonoš, pel. Peírka VI, 883. I.

Swéllo apatekáílw, wiz: Knížky.
Swtlo duchowní, od Grylla z Gryllowa IV. 1852.
Swtlo kat. uení V. 735.
Swtlo slunení jasné sw. panna A polle n a V. 1015
Swtlo swta a towaryšstwa p. J,. od J. Hein-

šmidberského z Tebechowic V. 892.
Swtlo trojí, t. plesání a radosti a wdnosti win-
šw mnohých ze srdenosti, jenž hoelo , .

.'

w Kanrimé. Píd. 151.

Swtlo žiwé prawdy, od Matjky VI. 1820.
Swtlo žiwota, modlitby od W. Grolmusa VI. 2386.
SwtlonoS eský, od Matauše Michalowie V. 18,
Swtozor VI. 753.

Swtýlka, opereta od Stuny VI. 611. w.
Swíce hoící a swílící sw. Jan de Regis, od Wácsl.

Mezleckého z Palmolewa V. 910. c.

Swílelnice duší, od J. Aupického IV. 1820. a.

Swoboda, wiz: Díkúwzdání, Slowo.
Swobody mark. niorawsk. III. 471. 973.

Swoiení pánw po porážce u sw. Jana na Bojišti

III. 361.

Swoiení obojí strany na obecném snmu, od r. 1512.
III. 420.

Swoiení knzslwa Praž., od r. 1526. Jíl. 448.
Sylva quadrilinquis opera 31. D. Ad. a Weleslawino

IV. 39. 40,

Syn pobožný pobožné matee, od Leop. Fabricia
V, 881. d.

Synodus w Praze w r. 1575. IV. 546.

Synowé Eduardowi, od Nierice VI. 1372. n.

Sytá >ány, pel. od Štpánka VI. 635, II, d.

Szecheny. wiz: K zasnaubení.
Sábes, co pi nm zachowáwati a eho se warowati
, mají. Píd. 152.

Šafaík, wiz: Oda.
Salomíiun, wiz: Kronika.
Šaloniaun František Serafinský, od J. Ad. Paulisa

V. 929.

Šal.im<.unaw rozsudek, dle Caienier a Stegraayera
VI. 635. bb.

Salomún král, komedie IV. 225.
Sart druhý aneb lwrtá ástka peníze na wýplat

duše kesf. z žaláe oislcowého, od J. Petržilkv
V. 1211.

^

Šarty dwa neb dwa peníze malé k wywedení z
bludu newry, od J. Petržilky V. 764,

Šat roztrhaný sw. Bernarda slawn se slkwjícf,
od A. Woknuna V. 969. a.

Saue/, wiz: Cilowé.
Sauuiburk-Lippc, wiz: Katechismus,
Sediwé manžclstwí, od Stuny VI. 011. b.

Šest a dwacet aneb trapulky do bulky, od W.
Klicpery VI. 568.

Šestka duchowní sw. Liborowi w Morawé na Je-
senci ofrau položené, od B. J. Bílowského V.
867. a.

Šewcowský swatweer, pel. od Tháma VI. 607. tt.

Siniák, wiz : Citowé.
Škatule heybejte se, od Stuny VI. 611. m.
Škola duchowní kesf. mládeže V. 503.

Škola hanslí, od J. Filcíka VI. 182. a.

Škola Jobowa, od Joba Zmeškala z Damakowce V.
1516. VI. 2205.

Škola kesf., od VVeleslawína IV. 1846.

Škola kesf. modlení w sob mající nejpotebnjší
modlitby na rozliné pípadky V. 1640,

Škola Krislowa, od J. Ambroziho VI. 2203.

Škola kížowá, z lat. od Joach. Alex. IVikoIaidesa

Lišowského V. 1392.

Škola mrawu a užitených wdomostí, od J, P. Pi-
bíka VI. 1218.

Škola nedlní pro wyrostlau mládež, od J. V. Jir-

síka VI. 1329.

Škola prwní hospodáská w král. esk., pel. od
Nath. Hollauera VI. 1491.

Škola Salernitanská IV. 208.

Škola sw. niilowání, pel. od Ji. Konstance V.
1408. d.

Školka kíže, od Cyp. Pšiny IV. 1912.

Školka ei uherské, pe!, od J. Procházky IV. 118.

Školka ili prwopoátení praktické wyuowání
malých dítek, od J. Swobody VI. 1267.

Škrbenský, wiz: Pamti.
Škultety, wiz: K swatbé.

Šlépje Iwowá aneb následky žárliwosti, pow. od
J. P. Sušického VI. 826. a.

Šlépje p. Kr. Píd. 155. a.

Šlepéje p. Marie. Píd. 155. b.

Šlechetná pomsta, od Amalie Šop VI. 84.5.

Šlechetnost w spoleném s lidmi obcowání, pel. V
490.

Šlechetný mstitel, dle Chimaniho VI. 1208.

Šlechetný uitej, od Nierice VI. 883. IX.

Šlechta, wiz: Re.
ŠIcinic, wiz: Wypsání.
Šlik, wiz: Dopisy, List, Re.
Smejdí, wiz : Poheb.
Šnupka, pel. od Peírky VI. 684.

Šotsko, wiz: Zpráwa.
Španly, wiz: Dležitosti, Sebrání.

Špáta, wiz: Pamét.
Spíže postní, od Ji. Fera V. 1385. c
Šrámek, wiz: Jubilaeum.

.Šrnk, wiz: Hlasy.

.Šfastné auly, od Hafnera VI. 617, a.

.Šfastné braní na wojnu, od Tháma VI. 607. ss.

Šfastný Kašpárek, od Štwána VI. 612. b.

Šfastný osud pro nešfastné princezky, od Fr. We-
werky VI. 831. a.

Štdrý weer, pel. od Fialky VI, 882, b. — od

Fr, J. Swobody, Fr. Slámy, J. W. Wlasáka VI.

1332.

Stefanides, wiz : Kázaní.

Stefek, wiz: Winš.
Štkawec, pel. od Štpánka VI. 635. qq.

.Slemberk, wiz: Píscí.

sw. Štpán, wiz: Ctnosti.
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Štpán Fedinger neb sedlská vvojna, odWaidmanna
VI, 607. b.

Štpánek, wiz: Cifowé.
Šternberk, wiz: Hrad, Pro, Rod, Wýjezd, Zápisy.
ze Šternberka Aleš Holický, wiz: Dopisy,
ze Šternberka Polixena, wiz: Kázaní.
Štilfrid, wiz: Kronika.
Štít kesfanw t. j. sw. kesf V. 108.

Štít Mariánské pobožnosti proti nebezpeným stelám
, swta, tla a ábla atd. V. 16*22.

Štít wíry, od D. Ad. z Weleslawína IV. 1339. a.—
od Simeona Wojt. Galerity IV. 1396. — od Ji.

^ Fera V. 715. g.

Štítek wíry, od W. Hermanecia IV. 1289.
Štolberk, wiz: Citowé.
Štraspurk, wiz : Nowiny.
Štýrský, wiz: Rozjímání.
Sud, wiz : Kázaní.

Šwabenow, wiz: U hrobu.

Swaniberk, wiz: Dopisy, Charakteristika, Begistik,

^ Wypsání.
Šwarcenberk, wiz: Re.
Šwédowé, wiz: Léto- a Dennopis, Zpráwg.
Šwédowé w Praze,, pel. od Pecírky VI. 894.

Šwédská wojna w Cechách, od Tháma VI, 607. bb.

Swejcary, wiz: Prohlášeuí,

Šwenda, wiz: Kwítek, List.

z Šworcperku Hanuš, wiz: Instrukcí.

Tabák, wiz: tení.
Tabella, t. j, krátké obsažení wšech w nowých trest-

ních práwech se nalézajících zloinw a jich tre-

stw dle míry, písnosti a trwanliwosti, pel, od
J. Zlobického VI. 1679.

Tabernacula tria 61. káz. o swatých, od J. Chrisost.

Táborského V. 877. a.

Tabita Joppenská uedlnice p. Kr., od Štp. Holo-
mauckého V. 1251.

Tábor, wiz: Akta, Dopisy, Kronika, Odpis, Píse,
Pramen, Registra, Sjezd.

Táboí, wiz: Tažení, Ziwot.
Tabula de proprietate parlicipiorum, ... od Šim. Hájka

IV. 6.

Tabule dlauhosti dne i noci, od Tad. Hájka z Hájku
IV. 764.

Tabule tení wýroních, od Wikt. Wrbenského IV.

1375.

Tabule tyry ku prospchu mládeže slow. škol VI. 35.

Tabule pouující a wedaucí k poznání dewatera

ástek ei eské, od J. erného VI. 80.

Tabule Kebesa Tebánského t. j. wtipné a užitené
wyobrazení prawé maudrosti a šfastného žiwota,

z eck. pel. od W. Karafiáta VI. 919.

Tabulí (Xll) wku lidského, od Bart. Paprockého
IV. 701. b.

Tafeln (astronomische) IV. 753.

Tacheci, wiz: Na píští.

Tajemstwí sw. biowání p. a spasitele n. J. Kr. V.

1405.

Tajnost inquisicí hispánské IV. 568.

Tajnosti zwláštní towaryšstwa p. Jež. V. 470.

Tííjnosti zwláštní a skrytí pokladowé wel. tow. p.

Jež., od J. Ad. Swobody V. 967.

Tajnosti hauslí, od K. Wlka VI. 186.

Tajnosti odkryté arodjnických kunšt, z nm. pel.

od Wrat. Monse VI. 1180. 1478.

Tamerlan, wiz: Historie.

Tandariáš II. 70.

Tanec, od Lomnického IV. 689. c.

Tankred, pel. od Prok. Sediwého VI. 608. II. f.

Tankred, pel. od Fr. Dauchv VL 607. 3.

Taras Bulba, od Gogola VI, 907.

Tatai na Moraw, od J. Ehrenbergera VI. 1385.

Tato knížka loto tré ukazuje . . . (traktát), od P.

Bydžowského IV. 1228. d.

Tatranka, od Ji. Palkosvie VI. 751.

Taužící mysliweek po hrdlice , od Dlabae VI.

Ta.xa trhu Jana z Wartenberka, šenka králow-
stwí esk. V. 619.

Tažení Táboritw do Uher III. 112.

Tažení proti Turku IV. 296.

Te Deum laudamus za priinau J. Jos. c. k. Frant.
II. ddiným Rak. císastvvím zwelebení VI. 229.

Te Deum laudamus pro pítomnost Frant. II. VI.

2023.

Te Deum laudamus, káz. o wdnosti k bohu za
nawrácení pokoje, od Zaubka VI. 2026. b.

Te Deum laudamus (dwoje), že nás nowým králem
obdail, od Ji. Oekonoma. Píd. 19.

Teloniach, wiz: Píbhy.
Temešwár, wjz: O wzetí.

Templái w Cechách, román od Chocholauška VI.

898. a.

Temporale o pirozeném wléwání hwzd IV. 752.
Tennagel, wiz : Wyznání.
Tento spis nyní z knih sw. Jana Zlatoústého w es.

a nm. jazyk peložený ukazuje ... od P. Byd-
žowského IV. 1754.

Tento spis ukazuje, že biskupowé biskupa . . . po-
swcowati mají, ^od P. Bydžowského IV. 1228. f.

sw. Terezie, wiz: Ziwot.

Tereziánská akademie, wiz: Kniha.

Tšení duchowní wšem lidem stonajícím, fará&m
i jiným duchowním potebné V. 1111. 1429.

Tšín, wiz : Zízení.

Tetradion cosmopoliticuni, od M. Sam, z Dražowa
V, 494.

Teufl, wiz: Píse.
Textus cornuli III. 7.

Texty wyuující církwe bratrské V. 501. b.

Tžkost a nebezpenost úadu biskup., od Paw.
Wallaského VI. 1994. c.

Thakmenes a Kyhiniirka, od Fil. Heimbachera VI.

621. f.

Tham, wiz: Zpw.
Tharsia z Tyru, hra od Zimy VI. 613. b.

Theatini, wiz: Acta.

Thesaurus linguae boh. V, 56.

Timotheus, z Niemeyra pel. VL 2208.

Tichý, wiz : Kázaní.

Tichý hrad, pow. od Krameriusa VI. 806. f.

Tichý Jindich, od Nierice VL 1372. k.

Timotheus a Filemon, od Jar. Pospíšila VI. 848. b.

VI. 1369.

Tilly, wiz: Co se, Díkuinní.
Tintili wantili, od Štpánka VL 637. IIL díl. a.

1739. 1839. 1939., z nm. pel. od Tyla VI. 673. 19.

Tippman, wiz : Citowé.

Tisowá, wiz : Poswcení.
Tišow, wiz: Chwaloe.
Titulá Šeb. Fauknara IV. 1154.

Titulowé stawu duchowního a swtského IV. 1133.

Titulowé knih eských knihowny prof. Zlobického
VI. 1137.

Tlacha, opera od ^Majobera VI. 622. c.

Tlacha, pel. od Štpánka VI. 635. zz.

Tma we dne jako w noci na rozumu lidském w
národu franc. uinná, po wšem swt rozhlá-

šená, od Fr. Wawáka VI. 951.

To od samého Ježíše peswdené dnešní falešné

ke.*fanst\vo V. 797.

Tobiáš, wiz: Ziwot.

Tobiáš, od Paw. Kyrmezerského IV. 227. c.
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TobiáŠowv knihy IV. 1187.

Tobolka zlatá, od Siiii. Lomnického IV. 687. f.

Tob) nií Fridl wédét, pel. od Hubky VI. 604.

Tokaj. wiz: Nowiny.
Tolnit, wiz : Nowiny,
sw. Tomáš, wiz: Zpráwa.
iw. Tomáš Aquinský. wiz: Kníže pokoje.

Tomášik, wiz : ne.
Tonuti na moi a osudowé p. setnika V i a u d VI.

802,

Tony, pel. od Tomsy VI. 653. a.

Topinka, wiz: 1'amátka.

Toskana. wii : Zpráwa.
Torgewist, w iz : O dobytí.

Toto maiúké písmo naša panowi Ant. Fandly , .,

od Ant, Bernoláka VI. 373.

Toto psaní uinno jest ... od ehoe III. 147.

Towaow, wiz: Kniha.

Towaryš nebeský w cest t.
J.
mod. a pís. V. 1633.

Towaryji dwa spolu stojící upímní celého swta
ochranitelowé Dominik sw. a Frant. Seraf.,

od Iwana Knoblocha V. 953. f.

Tractatus morales de peccatis III. 29.

Tractalus de lide cath., od Eusebia IIÍ. 861.

Tractatus de conllictu vitiorum el virtutum III. 862.

Tractatus cometographicus o dwau kometách r. 1618.,

od .Šim. Partlicia IV. 788.

Tragoedia o strašliwém podwrácení Sodomy a Go-
morrhy, pel. od Dan. Stodoliusa z Požowa IV.

229.

Traktát sw. Augustina, od Balt. Hostaunského IV.

1764,

Traktát de Apostasia, od Wíta Jakše IV, 1389. d.

Traktát kesf. z písem sw. IV. 1286. a.^

Traktát ku potšení zarmaucených, od Sim. Valecia
IV. 1888. c.

Traktát o boji duchowního Jerusalema III. 867. b.

Traktát o božím tle IV, 1286. b.

Traktát o domu duchowním III. 881.

Traklat o hííhu proti duchu sw. V. 688.

Traktát o Kristowé církwi, od Dan. Solnického V.

696. a.

Traktát o manželstwí, od Jana Husa IV. 1470.

Traktát o mládenci IIÍ. 206. IV. 250. 17.58.

Traktát o modlitb, od J. Opsymatesa IV. 1419, a.

Traktát o moru, od Paw. Slowacia IV. 902.

Traklat o moru a zemtesení, od Paw. Slowaciusa
IV. 8l.j.

Traktát o mukách pekelných IV. 1214.

Traklat o narození p. Marie 111. 921.

Traktát o nowé hwézdé, od Bawora Rodowského
IV. 758.

Traklat o pokoj mezi JCM. M. Terezií a kiáiem
Prušan VI. 936.

Traktát o powinnostech pána a služebníka, od Ad.

Klementa IV. 705. a,

Traklat o pedzwdní a wvwolcní božím, od W.
Slowacia IV. 1436.

Traklat o rozliných národech w Jerusalem III.

196.

Traktát o zpráw jazyka, od Sim. Valecia IV. 717.
Traklat o swátosti atd. IV. 1430.
Traklat o tom, kterak umuení boží wede ku po-

znání >ho božstwí III. 722.
Traktát o weei P., od J. Hcrynka IV. 1382.
Traktát o welcbn swátosti, od M. Wácsl. Korandy

III. 709.

Traklat proti bludným a potupným artikulm Pikharl.
III. 766.

Traktát proti Jiíkowi z Podbrad, od Hilaria III.

118.

Traktát proti Kanyšowi, od Mikuláše biskupce. Píd.
158.

Traktát proti luišti, od M, Lupáée III. 638,
Traktát proti Pikhardum, od Jind. Institorisa III. 730.
Traktát proti šesti eem doktor pobhlých, od Ro-

kycana 111. 635. b.

Traktalec o sedmi obecných swla saudech, z lat,

pel. od J. Frigewillea Gantia IV. 1463.

Traktálek o prawém autoišti lidí pobožných, od
Jak. Akanlido-Milisa IV, 1534.

Traktálek umlc, malí, ezbáu morawských, od
J. Gallašc VI. 1131. b.

Traktát sedm o sedmero umní a 7 mocnostech,
od Sephera Rasiele IV, 665,

Traktáty dwa proli bludným artikulóm Pikhart, a
proti kaceóm, od AVolfganga lil, 777.

Trank angelský, od Ji. Tesáka IV, 1613. m,
Tranowský, wiz: Vale.

Trápení tajných patnácte, sepsané od sw. M, Magd.
V. 1523.

Tasoritka, od Fejerpataký-ho VI, 670.
Trawi, od Chocholauška VI. 898. c.

Trka, wiz: Poheb.
Tré powídck zábawných, dle Glace a Houwalda,

pel. od Jar. Pospíšila VI. 848. a.

Tebechowice, wiz: Citowé, Kec, Registra.

Tebenice msto, wýsady a listiny téhož klášteru

sw. Jií na hrad P. náležejícího msta se tý-

kající od r. 1299—1632. V. 418.

Tebí, wiz : Kronika, Pamti, Práwa.
Tebo, wiz: List, Listiny, Series, Vidimationes,

Wýsady.
Teštík, hra z Kocebue pel. od Šiesslera VL 632. a.

Ti lánkowá prawidla. Píd. 44.

Ti dni ze žiwota karbaníkowa, pel. od Filípka

700. 19.

Ti hodiny ped swatbau, od Hermana VI. 635. H. n.

Ti hrabata najednán, od Klicpery VI. 644. p. III. b.

Ti lodi, od Marryata VI. 8.53.

Ti otcowé, od Kotzcbuc VI. 635. aa.

Ti strofy na bullu papežskau III. 84,

Tidretiletá wálka, wiz: Dje^
Tidcetilctý abecedá, od P. Sediwého VI, 608. L
Tinácte šprochw wajowských III. 201.

Tináctý plášf, od Bluma VI. 635, 15,

Trinitái w Praze, wiz: Listiny.

Tristram, romant. báse [|. 69.

Triumf wítzný a wné trwalý Jubilaeus nejsw.

monarchy, krále a hlawy církwe Kr. p., od Se-
werina Ziandowského z Budešína V. 694.

Trman. wiz: Nowomanželm.
Trnky, od Hajniše VI. 596,

Troilus, wiz: Kázaní,

Trojanská historie lil. 92.

Trojice nerozdílná, od Ji. Fr. Procházky de Lauro
V. 7G9. 913. b

Trojice nedlní, od Mich. Pellišoly V, 878, a.

Trojice nejswljší, od Beckowského V. 1445. b,

Trojiistek jarní ke cli a chwále sw. Trojici V 1563.

Trpliwo.st jako nejlepší prostedek proti bidám zdej-

šího žiwota VI. 566.

Trubka, wiz: Kázaní.

Trufaldin, dle Goldoni a Schrddera VI. 635. II. m.

Truchlení echa nad smrtí Leopolda II. VI, 377.

Truchloe u pohbu P. Jana Tykae, od W. Ka-

rešc VI. 2091.

Truchloe u hrobu swé matky, od J. Wegha VI. 2092.

Truchloe n.n swho zemelého otce, od Salatnaye

VI, 2093.

Truchloe pi smrti Frant, I, od K. Kuzmana VI.

2096.
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Triíchlozpcw Rožinilálských osidiiík pH pohbu p.

Kas. Z ach ar a, od J. J. Ryby VI. 400. a.

Trn milosti Mariánské, od Ji. Fera V. 1160. b.

Tržné III. 338.

Tullius tnichliwý, úpénliwú eí swú . . . k úlrpnosli

wzbuzující, od And. Jodocusa V. 1351.

Tura, wiz : Kázaní.

Turci, wiz: Historie, Kniha, Kronika, Ležení, List,

Nowiny, O Turcích, O wítzstvví, O zaátku, Ta-
žení, Victoria, Wyprawení, Wypsání, Wýtah,
Zpráwa.

Turnaj na Kraselowe, od Holbcina VI. G35. 21.

Turnow, wiz:^ Plesání, Psaní.

Turza, wiz : Re.
Tuto se poíná Anzelnius, kterak se mu zjewila

Maria lil. 914.

Tuto se poíná cesta sprawedliwá w alchymii . .

.

III. 246.

Tuto se poíná plá a žalost sw. králowny II. 159. a.

Twrdý, wiz : Památka.
Twrzení cis. Sigmunda privilegií Now. ni. Pra ž-

ského III. 460.

Twrce mocný nebes zem (píse) VI. 256. a.

Týden sw. pašiowý, od J. Rulíka VI. 2238.

Týden ped sw. welikonocí, pel. od Stanisl. Wobor-
níka VI. 2392.

Týdenník od r. 1812- 18i8, od Ji. Palkowie VI.

1090.

Týhoden spasitedlný aneb krátké wného spasení

upamatowání V. 1512.

Týhoden sw. snuiedlné nedle VI. 2359.

Tyka, wiz : Truchloe.
Týnský kostel, wiz : Kázaní, Nápi.sy.

Typus dcclinatiomim línguae boh., od F. M. Pelcla

VI. 71. a.

Tylo kniehy prawie o jednom rytíi, pel. od Waw.
z Bczowé II. 79.

Tylo knihy a nauenic složily jsú wclicí misti . .

.

III. 283.

Tyto knížky tr w sob drží ... od Pawla Bydžow-
ského IV. 1228. b.

Tylo wcršiky cskau poelry .... Jan Silberius IV.

182.

U hrobu p. Paw. Ježowie, od J, Kociána VI.

401.

r hrobu p. J. Urbana ze Swabcnowa, od Kam-
pelika VI. 483.

Uberinus, wiz: Apologie.
Uctní Jana swatého . , . (píse) VI. 256. f.

Uedlník a uitel, od J. Fr. Kociána VI. 851.

I'edlník apoštolský, od Ji. Procházky de Lauro
V. 913. d.

Uení katolické w náboženslwí, w otázkách a od-
powcdích, od J. M. Leonharda VI. 1841.

Uení kal. náboženstwí ped cwieníni kesf. V.

154.

Uení kesfanské IV. 1380. — od Ferd. Bridela V.

174. — od Ji. Fera V. 715. a. — pel. od J.

Trutnowského VI. 1919. b.

Uení kesf. kat. wíry VI. 1835.

Uení kes. kat. náboženstwí VI. 1869.

Uení kesf. krátké optowání. Píd. 162.

Uení Lutherowo, Kalwinowo ald., od F. V. Jirsika

VI. 1856. a.

Uení miídrosti kesf., od Fr. X. Habla VI. 2231.

Uení o církewních odpustcich, od Jos. Kcnicra VI.

1829.

Uení o láncích wíry kesf. VI. 1752. — od Jana

Wegha VL 1791.

Uení o chowání wel, z nní. pel. od K, J. A.

Trutnowského VI . 1509.

Uení o swálosli binowáiií, pel. od J. Ilybla VI.

1821.

Uení o weei pán, od M. J. Husa III. ^608. d.

Uení obau dwau ariikuluw Constanl. a Rímsk. IV.

1280.

Uení slarých ímských kesfanfi. od Karla Mageta
V. 763.

Uení zákona stár. i now. Píd. 184.

Úinky a eení weselé ald.. od Bajzy VI. 777. b.

Uitel domowní, pel. od J. Sepesvho VI. 1200.
Uitel lidu VI. 727.

Uitel nebeské maudrosfi V. 1027.
Udání základu k hlaub wzdláwání zem, od J. M.

Kopeckého VI. l.')00.

Udatnost slawného eského národu ald. VL 965.
Uebcr die Aussprache der rzechischen Buchstaben,

Yon Tomsa VI. 12.

Ueber die Bedeutung, Abwandlung und Gebrauch
der czech. Zeilworter, voji Tomsa VI. 69. b.

Ueber die echische Rechlschreibung VI. 38. b.

Ueber die Veránderung der czech. Sprache, von
Tomsa VI. 69. c.

Uiber die Fulterkrauter, pel. od Rybaje VI. 1529-
Uibersetzungen (biihm.), von Ziegler VI. 77.

Uibersetzungen von Schiilern der Dichtkunst VI.
914.

Uibersicht der biihni. Declin. und Coniug., von Fr.
Trnka VI. 84.

Uibungsstiicke der gesammten Regeln der slawischen
Sprache, von Trnka VI. 135. d.

Uher praktický VI. 117.
Uhlíka, od KHcpcry VI. 644. a. d.

Uhorsfany, wiz: Poswcení.
Uhry, wiz: Historie, Kronika, Nowiny, Píse, Que-

rela, Sumnia, Wypsání, Wýtnh.
Ukázaní w dwojí stránce cle. IV. 1728.

Ukázaní krátkosti žiwota lidského, od Ad. Wolfiusa
Benesowského VI. 1067. c.

Ukrutný Jan Picrriere, jak nešfaslné mže býti

dwe skrze lásku, od Ant. Zimy VL 779.

Umní a zaklínám proti stílení, bodení, sekání, lau-

peži, pálení, proti pádu a zahynutí w boji aneb
zajetí nd nepátel, z nni. pel. od NVácsí. Bro-
sia IV. 1599. d.

Umní babické k užitku ženám pi porodu obslu-
hujícím, od Ant. Jungmanna VI. 1632. b.

Umní básnické, pel. od Bohuši. Tablice VI. 282. d;

Umní hojení lichwy, píci. od Mart. Paua VI. 1647.

Umní kazatelské, <>d J. \. Komenského V. 71.

Umní kesfanské V. 701. — od Jak. Colense V.
1383. b.

Umní, kterak ženy s muži šastné býlí mohau. P i d.

165. — od Landfrasa VI. 1199.

Umní lesní, pel. od L. Zieglcra VI. 1561.

Umní potáské s ohledem na emesla, od Fr.

Kukly VI. 1399.

Umní porodnické, od A. Jungmanna VI. 1632. c.

Umní práce ald. IV. 1729.

Umíráek pobožný, od Jlil. Ilubacia V. 14.50. c.

Umluwy Ewangelium nowé písma sw.. pel. od Fr.
Nowotného z Luze VI. 1717.

Umuení pán. II. 40.

Umueni p. n. Jež. Kr. II. 142. — od Wrbenského
IV. 1792. b.

Umuení pán na 21 rozjímáni rozwržené, od Tom.
Kubelky VI. 2251. d.

z Unowa Petr, wiz: Odwolání.
Unia ili spojení Lulhcranú s Kalwíny w Uhrách,

od llurbana VI. 1124. 187 1.

Universita Pražská, wiz: Litlerae, O poátku elc,
Pípisy, Psaní, Wýsady.

63
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Vnos z maškarního bálu, od Schika VI, 63^. 22.

Únos ze Sar.iilii, zp. hra piel. od J. . . . VI. 063.

rnterriclit, die epideuiisdie Brcchruhr zu erkennen,

pel. VI. 1025.

rnlcrriclit iiber den Anbaii des .Muhnr nls Futlei-

l)llanze, dann des Jolianniskorns, pel. VI. 1533.

rpamalowáni na každý den w msíci V. 1511.

Upír. od Byrona VI. 853.

Irbá kláštera sw. Anny IV. G03.

I rbár panítwí Pardubského V. 323.

Irení rlowéka. pel. od B. Tablice VI. 1190.

Irownání ne.írownalého ziwola s žiwolem sprawed-

liwym. od Šcb. Wotlawy VI. 2212.

Uslanowenie s\v. Dominika pannám klášlerním

III. 153.

Ustanowení neb poádek malí Pražských 111.292.

Istanowení panské za kr. Sig^munda III. 313.

Istanowení sester ádu kazatelského V. 473.

Istanowení wšeobecného lékaslwí V. 633. c
Títanowení nowého bralrstwa pod titulem Marie

wiech wérných umrlých . . . milostiwé patrony

V. 1127.

Ustanowení pap. Benedikta XIII. o s\v. Jana Nep.

w poet muedlníku Kr. wnešení V. 1214. 1342.

Ustawiné boha poswíccní, od Ji. Tesáka IV. 1013. o.

Ušlechtilá Pawlinka, pel. od Jar. Pospíšila VI. 848. f.

Utšeni Chimanv-ho pro dítky, od Jos. Myslimíra

, Ludwíka VI. 1319.

Útoišt w saužení i nebezpeenstwí, od Komenského
V. 1372. f.

Útoišt k matce boží V. 1535.

Ulopia, od Barlolomeidesa VI. 589.

Utrhání Lucianowo, od J. Strannskcho IV. 273.

Utrpení a smrt nkterých sw. muedlníkw. od Sim.

Wrány VI. 2190.

Uwedení, jak snadným spusobem se hedbávvní dílo

koná. od Waw. Amorta VI. 1555.
Uwedení, jak školní katechetowé postilly Scipionowy

užíwali mohau, od \V. Lenharta VI. 1891.

Uwedení k brzkému nm. tení pro eské dítkv,

od Ant. Trnky VI. 18.

Uwedení k eské dobropísemnosti. od Tonisv VI.

38. a.

*

Uwedení k gruntownímu poznání kesf. nábožcn-
stwí, pel. od Št. Lesky VI. 1803.

Uwedení k latinské ei V. 39. VI. 104.

Uwedení k nm. ei, od Hynka Wítka VI. 107.

Uwedení k poetnímu umní VI. 1387. — od A.
Byšického VI. 1394.

Uwedení k poítání na triviálních školách, od Karla

Fcrd. Ilyny 1397.

Uwedení k prawému bohu VI, 2128.
Uwedení k snadnému, rychlému, jistému z pamti

poítání, od J. Rudla VI. 1396. a.

Uwedení k wnilní modlitb, z nm. pel. od (i.

W. Holubáe VI. 2410.
Uwedení k wšeobecným pibhiím starých i nowých
as V. 2.59. VI. 933.

Uwedení k wvhotowení psaní a jiných písemností,
od Ond. Kliky VI. 1698.

Uwítání p. Jos. liurdálka biskupa Litomického
do Libun, od Marka VI. 407. c.

Uwítání p. Marie Anny hrab. z Kla ni-M a rt i n i c
na .*• iicno, od Šitnáka VI. 429. b.

Uwítání JKM. p. Wácsl. Leop. Chlu m ca n.skéh o,
arnbi.xk. Praž. do Tarhlowic k udlowání sw.
bimowání, «id M. .Šjmáka VI. 429. r.

liwitání JCM. Karoliny do K r. Hradec VI. 475.
IJwod k babení, od a". Jungmanna VI. 1632. a,

Uwod (theor, prakt.) k poítání z hlawv, peJ. od
Norb. >Vaka VI. 1398.

'

Uwod k wyhotowcní pisomností pro e.^k školní

ekance, od Ur, Krtka VI. 1700,
Uwod k wýkladu wlšímu na pátee, od Jana

Husa III. 1. b,

Uwod slow. b. kazatele do církwe ew, Wrbicko-
Sw. Mikulášské, od M. M. Hodžy VI. 2066.

Uzda duchowní, od Vojt. Marlinidesa V. 1428,

Uzcnecký, wiz: Kázaní.

Užitek wštpení neb okowání neštowic krawských,
od Fr. M. Wacka VI. 1615.

Užitkowé z stawu eholního pocházející, z Jeron.

Plata, pel. IV. 600.

Užíwání dobré a zlé domu božích pi poswcowání
domu modlit, církwe cw. w m. Jelšawo prou-
kázané, od Paw. Wallaského VI. 1994. a.

Vad mecum kesf. lowka, od Dan. Tossana IV.

1869. b.

Vad mecum (modlit.) IV. 1966. b.

Vale Tranoscianum V. 1068.

Vale žalostné V. 237. b.

Vale w zapomenutí marného swta, od Eug. Rádla
V. 973. d.

Valete etc, od Blaž Borowského IV. 1617. d.

Vaterunser (das) in 40 Sprachen, od Ji. Pistoriusa

V. 45.

Veit, wiz; Obt.
Vra narraMo de státu religionís (esky) IV. 574.

Vcrilas evangelica, Píd. 22,

Versuch eines bóhm. deutsch. jurid. und gescháfts-

mánnischen Le.xicons von Thám VI, 152. e.

Versuch eines klcincn tiirkischen Worterbuchs mil

deutsch. ung. und biihm. Bedeutungen VI. 153.

Versuch einer bíihm. Phraseologie, von 3Iath. Jos.

Sychra VI. 159.

Vestibulum cum versione germ. hung, slav., od

Komenského V. 62,

Via!id, wiz: Tonutí.

Vidiuiationes quorundam documcntorum ad cano-

niam Tebo cns cm ordinis s. Augustini pcrli-

ncntium V. 427,

Vigiliae Joanneae festm cjusdem ma.vimum sivé

quatuor divi Joannis Nep virtutes (káz.

es.) V. 93S.

Viktoria nowá nad Turky V. 348.

Viklorin, wiz : List.

sw. Vincenlius, wiz: Pobožnost, Ziwot.
Viiiilorium IV. 743. c
Virginie, od Turinského VI. 646. b.

Vitae clarorum virorum, od Paprockého IV, 621.

Vivat Frant. II, od Ryby VI, 400. b.

Vocabula lat. bob. II. 13.

Vocabula per M. Rokyczanum scripta III. 14.

Vocabularia ev diversis fragmentis III. 27. a.

Vocabularius (Vocabular), od Hozkochaného II. 6.

Vocabularius lat. boh. 11. 14. 16. 17, 18. 20. III.

11). 20. 22. 23.

Vocabularius lat. boh. Miculoviensis III. 9, b.

Vocabularius hebr. gcrm. lat boh. III. 18.

Vocabularius (|uin«|ue linguarum IV. 32,

Vokabulá latinskoeský II. 5. III, 9. a III. 30. in.3l.

Vokabulá III. 4. III. Í0.

Vokabulá butan, králky III. 21

Vokabulá Petra Codicilla IV. 33.

Vokabuláík lat. eský II. 9.

Ve. den Vor/.iigcn der bíihm, Sprachc. v. Fr. Tomsa

VI. 3.

W den dosazení J. Ditricha na iiiielskau stolici,

od Horáka VI. 399.

W obrazu Kristowém Jan iVep. vvyobrazený V. 1025,

W now narozenému kr. K. Jež. . . . pinesené

jesliky, slaré i nowé písniky V. 95.
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VV Praze blaze, kdo má peníze, od Hammerschmida
V. 329. c.

W tisících létech dwojí eská sláwa, od Matje
Linka V. 964. a,

Wácow, wiz: O dobyli, O vvzetí.

Sw. Wácslaw, wiz: Lesko-sláwa, De niiraculis, Ko-
runa, Popsání, Duchowní pozdwižení, Wnec,
Wítání, Wyobrazení, Záe, Ziwot.

Wácslaw IV. wiz: Jednání.

Wácslaw, báse od AVojáka VI. 550. od Woj. Ne-
jedlého VI. 551. c.

Wácslaw a Dorota, od F. Nedle VI. 1195.

Wácslaw, Ilawel, a Tábor ili rozmlanwání o Ce-
chách III. 75.

Wácslaw král a jednota panská 111. 351.

Wácslaw nábožný, od Thánia VI. 607. zz.

Wácslaw Nowák aneb sedlák, jak by ml býti, od
Jos. Poirky VI. 1506.

Wácslaw sw. komedie, od Mich. Saliusa IV. 224.

AVácslaw sw., od Ant. Lišky VI. 634.

Wácslawa sw. klášter w Nowém mst Praž. V. 423.

441. wiz: Kniha, Listjny.

Wácslawowé, pel. od Štpánka VI. 635. 23.

Wácslawíek, wiz: Wýjew.
Wácslawík Autrala, pel. od J. Kaj. Tyla VI. 673. 20.

Waldek, wiz: List.

Waldek, od Kiicpery VI. 644. fi.

Waldštein, wiz: Historie, Kázaní, List, Pe, Splen-

dor, Wypsání, Zpráwa (Fridland).

Waldštein, od Thánia VI. G07. qq.
Waleník, wiz: Slawnost.

Wallenstein z Šillera, pel. od Kolára VI. 69.

Wálka franc. se wzhledem na naši wlast, od Tom.
Kubelky VI. 992. d.

Walter a Kriselda III. 94.

Waryto a lyra, básn od Winaického VI. 341. b.

Wartenberk, wiz: Ta.va.

Wartenberkowá, paní IV. 504.

W^arlona? IV. 265. c.

Wázaného pilné a mrawné mládeží školní, od M,

J. Sychry VI. 1311. b.

Wela eská 746.

Welá maudrý, od W. Pomocníka VI. 1515.

Welinka kralochwilná, od Sychry VI. 735. c.

Wdná dcera, peL od Vine. Hafnera VI. 617. II.

Wdnost a radost z pítomnosti JCM. we wlast-

rím etc. diwadle r. 1786, od AV. Zimy VI. 365. b.

Wdnost obyw. Král. Hradce, od W. Hanky
VI. 417. a.

Wdný syn, od En^la VI. 607. x.

Wdk Fr. Faust. Procházkowi, od Fr. J. Wa-
wáka VI. 364. a.

Wdowa, komedie od Paw. Kyrmezerského IV. 227. b.

Wdowa kesf., pel. od J. ííhernera IV. 1851.

Wdowec a wdowa, z nm. od Magd. D. Retligowé
VI. 664. c.

Wdowec, od DeinhardŠteina VI. 673. a.

Wdowstwí kesf., od J. Hertwiciusa IV. 1646. b.

Wci památné cis. Josea II. Marii Tcresii, od

Joh. Tonsoriusa V. 1052.

Wéci poslední na nebi i na zemi, od Tom. Dra-
ského VI. 1727. b. 1817.

AVci snmowní, od. r. 1440—1446. III. 379.

Wcí zlatých dewalero, od Jana Husa lil. 60S. a.

Weer, noc a jitro w Paíži, picl. VI 716. 4.

Weer ped swatban, pel. od Jar. Pospíšila V. 848. b.

Weee pán, od J. Ji. Mathyadesa IV. 1400.] 1401.

od J. Opsyniatesa IV. 1419. c. 1446.

Weee weliká aneb dkazowé žiwého tla a krwe
Kr. Jež. u welebné swátosti, od B. J. Bretlíka

V. 780.

Weee pán zwláš o welkonoci, od J. Pawlíka
VI. 2234. c.

AVeerní shromáždní Dobrowické obce, od Krame-
riusa VI. 730. a.

Weerní wyraženi VI. 750.

AVeery píjemné, od Haf. .Macana VI. 1312.

Wedení k dokonalému babímu umní, z nm. pel.
od J. Zlobického V. 593.

AVedcní k chowání, šlechtní a oSetowání owoc-
ných stromu, od Fr. Pivy VI. 1543.

AVedení práwní pe trojice sw. na žalobu Satanáše

proti wšemu lidskému pokolení, od Petra Mekla
z Pfedersheimu IV. 1923.

Weystupný syn, od Tob. Alauenína IV. 232. c.

AA'k lowka, od Tob, Alauenína IV, 232. a.

AVk osmý, od založení osadního kostela w Pro-
seku V. 10.31.

AAk prwní rodiky boží Rušanské, od Jos. Lau-
rie V. 1225.

AA'k a spisy sw. Th. Caecilia Cypriana bisk. Kar-
thaginenského a muedlníka, od J. N. Stárka

VI. 1734.

AVelc, AVele dubec slojí .... I. 21. a.

AVeliký pátek (rozjímání), od F. AV. H. VI. 2230.

AA^elíš, wiz: Citowé.
AA'encelík, wiz: Kázaní.

AVendelín sw.. wiz: Sepsání.

AVnec, blahosl. sw. AVácslawowi V. 1264.

AVnec neuwadlý z listí bobkowého, t. j. uctní . . .

p. Alarie, od Ign. Diauhoweského V. 1571. c.

AVnec panenský Ilosacia Hokowského. Píd. 127.

AVnec pocty Fr. K osteiecké ho , když 50lctau

památku swého knžstwí swlii, od J. Rulíka

VI. 379. b.

AVnec pocty na wnau památku zemelému Ge-
deneowi zLaudonu, ...od Krameriusa A'|. 1044.

AVnec pocly ku poctiwosli uených, od J. Rulika

VI. 1127. b.

AVnec pocly ku poctiwosli Jos. Kosleleckého
far. w Aunticích, od J. Rulíka VI. 1046. b.

AVnec pocly pilné mlád. AT. 1320.

AVnec, pod redakcí Skraupa VI. 526. b.

AAnec podán knížecím manželm, J. 0. p. Rudol-

fowi knížeti Kinskéniu z Chynic .... od

AVaiiky VI. 447. a.

AAnec radostný Alarianský A'|. 2414.

AVnec wnósii, z nm. pel. od Jak. F. A. AArby

V. 1431.

AAnec wyprawowáním píbhíi uwilý, od J. Tom.
Nowáka VI. 1355.

AAnec ze zpéwu wlaslenskAch uwilý pod redakcí

Chmelenského VI. 521.

AVneek poctiwosli, od Lukáše Marlinowského

IV. 685.

AVneek pro dcerky wlaslen.ské, od Alagd. D. Retli-

gowé VI. 1310.

AVneek rajský, knížka pouná a modl.. od J. Zim-
mermanna AT. 2445. b.

ANncek ze šesti powídek uwitý, Boh. Lukše
VI. 890.

AVneek zlatý (modl.) V|. 2416.

Wník wrtkawy, od^^á^sl. Dobcnského IV. 673. f.

AVcnkowská škola, od Brauna VI. 607. w.
Mepiek, wiz: Her.

AVrná ryzka, od J. AI. Ludwika VI. 827. a.

AVrný služebník, od Iianda VI. 689. c.

A^ erš tento wvlišln ku pocliwosli wšem pannám
a paním, kteréž jménem Zuzana nazwány jsau

IV. 178.

AVerše (AVeršowé) k pohbu Sam, Pulínowi, od N.

Puliny VI. 244.
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AVerše k poslední pohební pocliwosli swéniu p.

otci. od Math. Pauliniho VI. 443.

Mcrše k cli arcibisk. Ostchomského Alex. z Rud-
ného, od Simka VI. 433. b.

>VerSe mrawného obsahu, od J. Grjlla z Gryllowa

IV. 158. d.

>>erie Sapphické, od J. Táborského z Ahornberka
IV. 16G.

Weršc slowanské, od J. Oaplowie VI. 296.

>Verše siowanské k inslallací osw. p. A. Maflhé-

nýho Lipt. stol. lipana, od Fejerpatakýho VI. 495.

Meršowci slowanití, od B. Tablicc VI. 282. a.

"NVeršowcc starý, od W Stacha VI. 281.

Meselí swatbní, od Paw. AValaského V. 193.

>VeseIohra na moste, od hlicpery VI. 644, ii, III. c.

>Veselost rolí božíllybské pod rakauským skiwán-
kem, od Aug. Doležala VI. 357.

Weselý Kubíek, od Rulíka VI. 793. a.

AVeselý poheb, dle Ilenslcra VI. 635. o.

^Veselý šwec, od Ileimbachera VI. 621. d.

AVeselý šwec, dle Donna Cambiate VI. 635. II. o.

Uesna, od Fr. Trnky VI. 292.

\Vesna alni. VI. 770.

NVesní pokuty, zp. od Scholce VJ. 614.

NVespolní zkaušení, pel. od Ilawlíka VI. 703.

\VestfaIský mír, wiz : Pokoj.

Wéstnik VI. 755.

Wlrník papežský IV. 1344.

AN éwodw rozkaz, pel, od Pioíházky M. 693. 3.

^^'eyhost swétu, od Komenského V. 1372. "r.

Mezen w pewnosti s\v. Ondejské, pel. od Kolára
VI. 701. 13.

M ézení a wyswobození Tobiáše M a s n i c i u s a V. 352.
Viiéi Mariánská, píbh rylíii VI. 799.
>Véž Plzeská bleskem stráwena 1835.. od W, Se-

dláka VI. 484. 1023.

AVžník, wiz: Simeon.
Wide, wiz: Denník, Diarium, Poselslwí, Relaci.

AVidní a zjewení Krištofa Kottera jircháe Spra-
tawského, od Komenského \. 1673.

AVidní a zázraci na obloze nebeské, 1. 1562. IV. 804.
Widéní mládence nemocného, od J. Bechynka IV. 792.
AVidéní na obloze r. 1572. IV. 809.
AVidní na nebi w Pamberku IV. 821.

AVidní na nebi s spíisobem tím, když p. Kr. po-
slední den saudný držeti má IV. 1263.

AViderlegun? der sosfenannten analogisch orthogra-
phischen >'euerungen der buhm. Sprache, v. Ne-
jedlý VI. 52. a.

AViera knží Táborských III. 618,
AViklef, wiz: ISa spálení, Píse.
Wilém Rpžemberk, od Pícka VI. 680. a.

"NVilfink Stubenberský, dle Kalchberka VI. 635. nim.
Wilibald z Aichstatu a Amalia z Werboku, od J.

Smitta VI. 808.

AVimmer, wiz: IVa smrt. Píse,
AVjnaka nebeská Maria panna Budíslawská. od

Bart. Aup. Hlawy V. 1020.
AVinice w jakém položení má býti IV. 865.
Winice pána zástupw, od délníkíi židowskvch

spuštná .... V. 235.
AAinice boží obnowená, od K. Tob. Masniciusa

V. 386.

"Winice w krwi wštípená, od Fr. J, Bartoa V.
968. c

.

AVina, pel. od Síra VI. 655. a.

AVina lásky, pow. od Boh. Trojana VI. 856. a.
"\>ms k swálku knížete ze Salm-Salmu, od J.

Ryby M. 400. c.

VVinŠ pobožný synu Tobiáše Šteffka z Kolodéi
IV. 188.

•'

Wins pátelský k druhému wejlowání D. C. K.

pann Joachime Mikowé V. 194.
AVinš swatební Sam. Korilimu V. 190..

AVinše, wiz : Kázaní.

Wintí sw., wiz Ilojitel.

AVipprecht z Groy, od Tháma V|. 607. aa.

>N íra neplná, necelá, anobrž kusá nynjších nowo-
wércw III. 734,

Wíra prwotní kat. VI. 1848.

AVíra samospasiledlná kat. dar boží a swtlo, od.

K. >VorIa VI. 1763.
AVíra staroeská po zawržení pohanského bludu, od

Fr. A. Scharfn V. 385.

^^íra Táborská III. 649.

Wíra, wlast a láska, hra pel. od Piinera VI, 906.
AVít sw., wiz: iMládenec.

^^íta sw. w Praze; wiz: Podiwín, AVypsání.

AVítaj milý Jesu Kriste, (píse) III. 42. b.

AA ítání k šfastnému píjezdu Fridrika Falckr. do
m. Pra/., od Zig. Lwa z Brozánek IV. 462.

AVítání pobožné rozmlauwání processí k hrobu sw.
AVácslawa, od 3Iich. Kruziusa V. 1178.

A\ ítání p. Dobrowského z cesty šwedské, od
Dlabae VI, 360. 1.

Wítání sedlské J. C. K, iH. Frant. II., od F. Jana
Wawáka VI. 364. d.

Wítání eské koruny VI. 375.

Wítání cis. Frant. I. do Prahy VI. 403.

^^ ítání nowé zasnaubených manžel JM, p. Eug.
Hrab. z ernína a Theresii hrab, z Rže, od
AV. Swobody VI. 413. a.

AVítání J. kníž, AI. p, AV. Chlu m anského arci-

bisk. Praž., od Lišky VI. 414.

Wítání od Hrulio-Bezenských osadník swého duch.

pastýe S. Pawlíka VI. 425.

AVítání wéwody Sassq-Téšinského Alberta, pi si.

nastaupení panstwí Zidlocho wského, od Dom,
Kinského Ví. 434. a.

AAítání arciknížete Karla a Henriety, od Dom. Kin-
ského VI. 434. b.

AVítání J. M. Frant. I., od obywatel z panstwí a

statku Bezenského, Krnského .... VI. 478.

Witanowský, wiz: Kázaní.
AAítek welar a spolu aulár, pel. od J. A. Dundra

VI. 1518.

AVítek AVítkowi, od Klicpery VI. 644. /9. V. a,

AVítzstwí wíry proti kacistwí. od Sim, Lomnické-
ho IV. 1439.

AVítzstwí nebeské skrze andla, od Tob. Alberta

AVodanského IV. 1483.
AVítzstwí bez boje V. 240.

A\'ítzstwí diwotworné opata sw. Bernarda, od
Ant. Jarom. Dwoáka z Boru V. 1004. a.

AVítzstwí sw. Jana Nep. nad swtem V. 1056.

AVítzstwí a smrt rytíe AVojtcha, od Fil. Heim-
bachcra VI. 621. li,

AAítzstwí a odmna ctnosti, neb Píbhowé Je-
nowefy, od Hilzla VI. 1335. c,

AVítzstwí kíže Sestero duch. eí, od Eug, K.

Tupého VI. 1976.

AViz ker dcero niá a daufcj, od Fr. Tomsy \'I. 822. I.

AVjezd prwní Rímsk. cis. Alatiáše na snm, od

Ji. Záwty z Zawtic IV. 453. g.

AA'lada wrný a opatrný, od Fr. J. Bartoa V. 968. d.

AVladimír kníže Kowgorodské, pel, od Jlacháka
VI 649.

AA'ladislaw král, wiz: Apologie, Listy, Majestát.

AVlachy, wiz: Nowinv.
AVla.<!a a Šárka, od tháma VL 607. d.

AVlastenci, od .Štpánka VI. 635. g.

AA'laslcnka, od Saukupa VI. 525,
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Wlastenská láska, dle Iflanda VI. 607. e.

Wlastimil VI. 757.

Wlaslnosti dobré národu Slowanského, kázaní od
KoUára VI. 2037. b.

Wlci krwe newinné žízniwí Dioklecian a Jlaxi-

iiiilian, od J. Beckowského V, 389.

Wlek z Cenowa, wiz: Psaní,

Woda, od Bouilly VI. 649. c.

Wodoléka aneb pouení, kterak erstwá, studená,

studniná woda proti ... od J. Šuleka VI. 1605.

Wojenské nehody pokojného . . . pel. od Filípka

VI. 863. b.

Wojna nowá vvšeho swéta proli tulu, od Wiktorina

od Sw. Kíže V. 946.

Wojna stestí moiawského, od Mat. Bartysa V, 974, b.

Wojna wšeho swta V. 1430., též od Barnera V.
1391.

Wojna wieho swta proti tem auhlawníin nepá-
telm, tlu, swtu a áblu, od Wiktorina od sw.
Kíže V. 1484.

sw. Wojtch, wiz : Hádka, Minucí, Památka,

sw. Wojtch w Praze, wiz : Snesení.

Wojtch Krásil aneb nauedení k rozumnému wy-
chowání dtí, od Norb. Waka VI. 1265.

Wojtch Strašil, od Ilofmanna V. 843. c.

Wolání jednoho eského duchowního pastýe k swým
farním osadníkm VI. 1612.

Wolání taužebná k hospodinu, od Fr. Hanussa Wy-
sokomýtského VI. 2210.

Wolání Tejné Rady Subarta na wsecky sedláky,

kteí nedostatek píce írpí, pel. od Fr. Tomsy
VI. 1527.

Wolení a korunowání J3IC. Matiáše, od Ji. Zá-
Avty z Záwtic IV. 453. f.

Wolení manžela, od W. Krameriusa VI. 806. d.

Wolení papežské, pej. od J. Trnky VI. 1122.

sw. Wolfgang, wiz: Ziwol.

Wolynský Jakub, wiz : List.

Worel, wiz: Oda.
sw. Woršila, wiz : Pobožnost.

Worterbuch (deutsch-bóhm.), od Wácsl. Wideniana
V. 70.; též od Thama VI. 152. a. b. f

.
; též od

Dobrowského VI. 155.

Worterbuch (bíihm.-deutsches und deutsch-bohm.),

von Tham VI- 152. g.

Worterbuch der deutsch-bóhm. und latein. Sprache,

von Tomsa VI. 154. b.

Worterbuch (bohm.-deutsch-ialein.). von G. Palko-
witsch VI. 158.

Worterbuch (lat.-deutsch-bohm.), von Chmela VI.

172. a. též von Ig. Seibt VI. 163.

Wortregister als Anhang zu dem lat.-bohm.-deutschen

Worterbuche, von hmela VI. 162. c.
^

Wozka Petra III., z nm. pel. od W. Spinky VI.

637. II. díl c.

Wpád Mongol do Morawy, od áembery VI. 082.

Wralislaw (hrab), wiz: K jmeninám.
Wratislaw, od W. Nejedlého VI. 551 b.

Wratislaw z 3Iitrowic. wiz: Powst.
Wralislawowi z Mitrowic Josef, od Tomsy VI. 383. g.

Wratislawownám hrab. Theresii, Alžbt a Apolonii.

od Tomsy VI. 383. c.

Wrslowníkm swojím Janko Rimawski VI. 494.

Wršowci. od p. Fran<;ois VI. 618.

z Wršowic, wiz: Kázaní.

Wrtkawé štstí, od W. Dobenského IV. 673. d.

Wsetín, wiz : Pamti, Založení.

Wstalf jest hub z mrlwýcii (píse) III. 45. a.

Wstalt jest Kristus z mrtyvych (píse) III. 45. b.

Wstupowání wraucí duše k Ježíši, z lat. pel. V.

1576.

Wšecka pomoc pichází s hry, z nm. pel. od J.

P. Kauna VI. 1336. a.

Wšecko naopak, od Fejerputaký-ho VI. 669.

Wšelico pro mysli ctné rozweseleni VI. 816. —• od
Ferd. Seleczény VI. 850.

Wšem hlawu dol aneb Bruncwík VI. 665.

Wšetenost swatá etc, od Štp. Fr. Náchodského
V. 84i).

Wšezwd. od Hanuše Wlkowice VI. 681. b.

Wšezwd snesiledlný, od Leop. B. (jerwenky V.

748.

Wšickni na poSt, pel. od Štpánka VI. 635. u.

Wšickni se hašteí, pel. od Štpánka VI. 635. II. q.

Wtlení, poetí a narození J. lír., od W. Wrben-
ského IV. 1792. a.

Wudce bezpený katechet atd., od J. Jawornického
VI. 1833.

Wdce elední, od Pet. Glasera IV. 692.

AVdce do msta sw. Jerusalema V. 870.

Wdce duchowní, kteréhož duše kest, následowali

mže V. 1442.

Wdce k blahosl. wcnosti, sw. p. Barbora, od
Ond. Kosiny V. 1303.

Wdce nebeský hwzda sa onoho asu ti krále

wedaucí ku Kristu, nyní množstwí Swatojanských
ctiteluw wedaucí k sw. Janu Nep., od Elegia

od sw. Jiího V. 984.

Wdce Taborilw, od J. Tandlera VI. 616. a.

Wle lidská w nesení swého kíže s wlí božskau

sjednocenu býti mající ... od Pawla Wikf, lie-

perta V. 1031.

Wule poslední p. Jana Jlíitiáše z Sudetu IV. 627.

Wle poslední pro osoby mužské V. 1437.

Wle poslední, w níž Komenský o sob i wcech
swých iní wyznání, od Komenského V. 379. i.

Wz slawný a radostný, od Max. Rud. Stossa V.

1000.

Wybi, wiz: Nowiny.
Wýbor modliteb, od Fr. Wewerky VI. 2335. též od

Karla B. Císae VI. 2431.

Wýbor z auktorw anatomických, od Filomatesa Mat.

Daického IV. 664. a.

Wýbor z literatury eské VI, 773.

Wýbor z mnohých filosof a doktor písem IV. 724.

Wýbor ze spisowatei eckých
,

pel. od Fr. .Síra

VI. 921.

Wyhrané panstwi. od Fr. Raymanna VI. 643. b.

Wýchod a západ slunce na hoe Siónské, od Jana

"Ign. Dlauhoweského V. 889. d. 1082.

Wychowanec lásky, od J. P. Sušického VI. 826. b.

Wýjew radosti w pišlí J. bisk. M. p. Aloys. Kra-

kowského z Kolowrat pi udlení swolOFti bi-

niowání, od W. Nowáka VI. 451.

Wýjcw cit pi odchodu z Naeradcc p. W. Wil.

Wáclawíka kanowníka Praž., od Jos. Hoch-
manna VI. 455.

\> vjezd z Bechyn Ignacia z Šternberka V. 470.

Wýjiniky z kroniky rukopisné, od r. 1688. V. 285.

Wýklad na pátee II. 133.

Wýklad ewangeiií wc Wodanském rkpis. III. 5.

Wýklad suw III. 241.

Wýklad na slowa: .\, kdo miluje III. 674.

Wýklad na práwo eské , od Ondeje z Uubé
II. 87.

Wýklad wlš.í na pátee a) též menši b) též na

písniky Šalomaunowy c) od M. Jana Husa
III. 812.

Wýklad na tení sw. Matauše, od Mik. Lyry III. 814.

Wýklad ewang. sw. Jana III- 815.

Wýklad na knihu ecclesiastes, od M J. erného
III. 816.



758

AVýklad na pašije III. 817.

WVklad na zjewcní sw. Jana III. 818.

\\">klnd na slowo s\v. Jana III. 821.

\\Sklad na e sw. Jana III. 822.

Wvklad na pašije sw. Jana III. 823.

\\ Vklad na zjewení sw. Jana, a) též na G. kap.

íw. Jana b) na knihu žaltá k radostí jedné paní,

od br. l.ukáie c) 111. 821.

Wvklad na žalm Dawidúw: Smiluj se nade mnií,

od br. Jeronýma III. 826.

Wvklad na niol. pán III, 827.

W ýklad slow Dr. .M. Lutera o Antikristu III. 829.

W vklad sw. Lukáie III. 831.

W jklad sw. .Matiiu.še Ilí. 832

W \klad na epištoly sw. Pawla III. 833.

Wýklad erbowní piktury, od J. W alkenberského

"IV. 501.

Wýklad na desatero boží pikázaní, od M. V. Pí-
'l.rama III. 853.

W vklad proroctwí tureckého, odThad. Hájka z Hájku
IV. 794.

W\'klad na ten diw nad Kutnau Ilorau na obloze

nebeské I 1570 okázaný, od Jir. Kuténa IV. 807.

Wýklad o práwích, od J. Strakonického IV. 932.

Wvklad pod obojí pijímání IV. 1345. a.

Wvklad na žalm 28., od\Mat.WaIkcnberikého IV. 1501.

Wýklad k. pijímáni pod obojí, od J. Peyty Ho-
staunského IV. 1423.

Wýklad na žalm 127., pel. z nm. od Jana For-
.iusa IV. 1192.

Wýklad na žalm 50., od Ji. Wicelia IV. 1495.

Wýklad na žalmy \v sptisob modl. IV. 1497.

Wýklad dwanácti lánkuw vvíry apoil. IV. 1498.

Wvklad Erasma Rolerod. na ewang. a epišt. uc-

"délní IV. 1499.

Wvklad na desatero boží, od Simona Brodského
"IV. 1502.

Wýklad na žalm 128. IV. 1503.

W vklad na A^nus Dei, od Pawla Luina Ilelikoni-

'desa IV. 1504.

Wvklad modlitby pán, od Waw. Rwaowského
|V. 1506.

Wvklad sedmi žalmúw, pel. od Ji. Dikasta IV.
'1508. b.

Wýklad na modlitbu pán, od Sixla Candida IV.

1509. a., na žiwot Tobiáše IV 1509. b.

Wýklad na Daniele, od Jana Achilessa IV. 1510 b
Wýklad krátký historie evangelické IV. 1510 d.

nkterých písem sw. IV. 1510. f. na dw kap.

zjewení sw. Jana IV. 1510. s.

Wýklad na wím pána boha IV. 1511.

Wýklad rozdílu 21. zjewcní sw. Jana IV. 1512.

Wýklad knihy zjewení sw. Jana IV 1513.

Wýklíid na skutky apoštolské IV- 1514.

Wýklad kesanské wci k náboženstwí IV. 1517.

Wýklad na desatero boží pikázaní IV. 1520.

Wýklad na žalm 91. sw. Dawida IV. 1521.
Wýklad na žalm 78, od Si.xta Palmy IV. 1522. a.

na ewang. sw. Jana IV. 1522. b.

Wýklad na Jonáše, od Wácsl. Štelana IV. 152.3. a.,

na Nnhuma IV. 1523. b.. na Joele IV. 1523. c.

na Abakuka IV. 1523 d.. na Sofoniášc IV. 1523.
e.. na Airgea IV. 1523. f., na Abdiáše IV. 1523.
«.. i'a .Malachiášc IV. 1523. h. na .Michcáše IV.
1523. k., na Zachariáše IV. 1523. I., na Amosa
IV. 1523. m. na Ozcášc IV. 1523. n.

Wýklad na žalm 122, od Jakše IV. 1524. c.

Wýklad kapitoly 53. Izaiášc, od W íta Phagela Pí-
seckého IV. 1526.

"

Wýklad na modlitbu; Otenáš, od LomnickéhoIV.
1527. od í)nd. Strojka III. 834.

Wýklad na Aarnus dei, od Cypriana Pessia IV. 1529.
a , žalmu 133. IV. 1529. c, maudrosti. 3. spra-
wedliwých IV. 1529. d. na žalm 2. VI. 1529. e.,

snu, kterých ml sw. Jakub, patriarcha IV. 1529. g.

Wýklad adwentní na rorate, od J. Ileritesa IV.

'I.-.32. b.

Wýklad žalmu 23., od .lak. Pelrozeliny IV. 1533.
Wýklad žalmu 22., od Šim. Walecia IV. 1537.
Wvklad listu Kristowa, od sw. Jana ew. psaného,

\id Wiktorina Wrbenského IV. 1538.

W ýklavl eí epištolních nedlních, od Blaž. Bó-
rowského IV. 1541.

W ýklad ze zjewení sw. Jana, od W. Trojana IV. 1544.

Wýklad na modlitbu pán, od Mat. Krocína IV. 1545.

Wýklad rlwerý na modlitbu pán, od Wíla .Mar-

chia Kamenického IV. 1547.

Wýklad sw. tení na weliký pátek, od Jos. Klíe
IV. 1550. a.

Wýklad mše s;w., od Bartol. Klaxia IV. 1743.

Wýklad eí Salomaunowy: Pomni na boha w mla-
dosti, od Ad. Trojana z Benešowa V. 166. b.

Wýklad žalmu 83, od Tob. C.ichorea V. 824.

Wýklad na 7 slow p. Kr., od Kašpara Molšického
V. 825.

Wýklad otenáše V. 826.

W ýklad Karla Jugla eí židowských V. 829.

Wýklad celého písma sw. V. 831.

W ýklad vvýprawy a processi z kostela sw. Jakuba
a sw. Tomáše do kostela Salwatora atd. V. 1247.

W ýklad eský wšech písem sw. staré i nowé límlu-

wy, od Tom. Draského VI. 1710.

Wýklad katechetický sw. náboženstwí, od J. G.

'ilorcckého VI. 1863.

W ýklnd na nkteré lánky wíry, od Lauka VI. 1890.

Wýklad na páté pikázaní, od J. Jandy VI. 1892.

W'ýk!ad na lánky wíry apošloiského wyznání, od
J. Jnndy VI. ,1893.

Wýklad na nedlní a swátení cwangelia, pel. od
AI. Paizka VI. 1898. a., též pel. od J. Hýbla
VI. 1898. b.

Wýklad na VI. prosbu modlitby pán VI. 1'99.

Wýklad ranní epištol nedlních, od Fr. Poliaška

\\. 1903.

W'ýklad na páté pikázaní boží. od J. Jandy VI. 1922.

Wýklad Wácslawa Kohauta Rakownického na e
p. po poslední weci. Píd 56.

Wýklad proroctwí sw. patriarcha Jakuba Píd. 59.

Wýklad Jana Rywia Arthendorienského na 4. kap.

Ozeáše. Píd, 133.

W'ýklad Jiíka Stely Domažlického na žalm 6.

Píd. 149. 172. c.

Wýklad 7 žalm kajících, od Frant. Filemana
Píd. 157.

Wýklad modlitby Dawida krále w žalmu 94., od

Tob. Wokauna IVowopražského. Píd. 172. b.

Wykladalel morawský, od Senka Vf. 763. 904.

W ýklady, Wýkladovvé, nkterých ctní II. 132.

Wýklady na tení nedlní, od Pet. Chelického
III. 830.

Wýklady a kázaní na tení nedlní, od M. Jan

Rokycany III. 838.

Wýklady Frant, Lamberta Awinionského III. 845.

Wýklady na tení nedlní IV. 1486.

Wýklady na ewang., od Adama Slunná |V. 1489.

Wvklady na tení nedlní a swátení, pel. od Zikm.

Antocha z Helfenburku IV. 1490. a.

^Výklady na e|)ištoly nedlní IV. 1490. b.

^^}klndy na tení swálkíiw weyroních, z lat .pel.

od Jana Racka Hradeckého IV. 1490. c.

Wýklady na epištoly sw. Pawla IV. 1505.

Wýklady na nedlní a swátení ewangelia, pel.
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od Jana Achilessa IV. 1510. a., lélioi na epišloly

nedlní a swátení VI 1510. h.

Wýklady na cvvang. sw. Jana, od Tob. Hlauenína
IV. 1519.

Wýklady eí božích. Postilla Králická IV. 1551.
Wýklady eí adwenlních IV. 1566. b,, tcž od W.

Slowacia IV. 1632. r.

AVýklady a kázaní na ewanjSf. sw. Jana, od Mat.
Ond. Kracowského IV. 1645, b.

Wýklady nedlní V. 852.

Wýklady sw. ceremonií, od Ferd. Seeliska V. 1121.
Wýklady o dtimiém zdání snw milowníkm hry

loterie atd V. 1675.

Wýkladowé pirozeného práwa, od Ant. J. Pawlow-
ského VI. 1221.

Wýkladowé neb exhorly ranní, od L, Fr. Wiršinka
VI. 1910.

Wýkladuw eí celoroních díl postní, od W, Slo-
wacia IV. 1562. a.

Wýklad spasitelných kniha na tení nedlní Píd.
"172. a.

Wýlew cit pi piwítání k apoštolskému konání

p. Fr. Pí štká, od F. A. Rokosa VI. 448.

Wviewy citu kesf., pel. od Fr. AI. Rokosa VI.
'2248.

Wyložení nkterých slow a míst w písm sw.
>íd. 177.

Wyložení uení kat. o tch wcech, o kterých ro-

zepe jsau, pel. od M. Wolfa VI. 1744.

Wymalowání diwu a zázraku: totiž tí sluncí a tí
duh IV. 812.

^Wymalowání spsobu charakterw a liter, kterýž

se na,jedné ryb u Rostoka lapené nasel. IV. 832.

Wýmluwa o žiwote Josefow 111. 923.

Wynauení kat. náboženstwí w otázkách a odpo-
wedích, od Ant. Karhordo VI. 1840.

Wynauení kunštu babského sedláckých bab, od ,1.

"Schustra VI. 1633.

Wynauení nekatolíka, od Mat. Steyra V. 743.

Wynauení o malinowých slromw a hedbáwních
erwíkw chowání, od Lud. Mitterbachra VI. 1557.

Wynauení strany wcliktho užitku stromíi oecho-
wých a kterak se štpy oechowé . . . sázeti a

Avzdláwafi mají, pel. od J. Schubcrla V. 1535.

AVyobrazení potopy swta, pel. od Dlabae VI. 533.

Wyobrazení chrámu Swatobarborského nad potokem
Pachem jinak Wrchlicí w m. Kutné Hoe, od

J. F. Dewoty-ho VI. 1035. b. 2153.

Wyobrazení wšeobecného s prwní rakauskau spo-
itelnicí spojeného lístawu zaopatowacího , od

H. K. B. VI. 1241.

Wyobrazení a popsání w polínku tešowého kme-
nu r. 1745 do dewa samorostle spateného kíže,
od F. Dewolyho VI. 1466.

Wyobrazení nejsw. IMaric p. w líím w kostele

"della Rotonda VI. 2148.

Wyobrazení a popsání žiwola oslawených služební-

k a pi-álel božích, oú Tom. Kubelky VI. 2180.

Wyobrazení a žiwola popsání sw. AA ácslawa, od

Fr. Wewerky VI. 2178.

Wyobrazenost ili íjaleric nejslowútnjších o?ob zem
'eské, od J. Rnlíka VI. 104G. g.

Wýpis, Weypis, psaní obadního k Aujjspurskému
wyznání piznáwatclii k JCJl. IV. 382.

Wýpis psaní, od p. stawfiw náboženstwí cwaus.
"IV. 391.

Wýpis obdarowání obce m. Boleslawi IV. 482.

484.

Wýpis pracsentací knzi Wácsl. Subulowi na

kaplu Betlemskau dané I^. 596. 1113.

Wýpis o neraocech morních IV. 895.

A> ýpis listu cis. a krále Leopolda I. klášteru Kar-
lowskému V. 424.

Wýpis ptileté wojny židowské a celé zkázy Jeru-

salema, z lat. pel. od Jos. Prokopa VI. 938. a,

Wýpis žiwola blahosl. Wawincc z Brundu.«u

Ví. 2167.

Wýpisky, AN Ýpisowé, práwní z desk zemských krá-

lowstwí 'esk. III. 300.

Wýpisky z desk dworských III. 327.

Wýpisky z práw, nálezíi ald. jio riiznu III. 337.

Wýpisky pri«'iles;ií m. Bydžowa IV. 475.

Wýpisky weysad m. Bydžowa IV. 485.

Wýpisky z priwilesjií krále J.M. a králowstwí e-
'ského IV. 971.

Wýpisky z desk zemských z po. XVII. století

IV. 1110.

Wýpisky z denníka lékae, od Samuele z Warrena
VI. 853.

Wypodobnní s weykladem obrazu sw. p. Bar-
bory, od Wawáka VI. 214í.

Wýpowd snmu mezi mistry Pražskými a knežími
Táborskými III. 375. 400. •

Wýpowd snmu Praž. r. 14.^/0. III. 397.

Wýpowdi písma sw. nejdražší, Píd. 99.

Wýpowdi práwa Magdeburského III. 298.

Wypowzenec, pow. pel. od V. E. Liblanského

VI. 876. b.

AVypowzení Jesuit z Cech IV. 607.

Wyprawení se do pole proti Turkm IV. 332.

Wyprawowání k wzdlání duchownímu slaužící

nejpednjších biblických skutkw, z nm. pel.

od Jana Trutnowského VI. 1876.

AA yprawowání, kterak Arnošt Zabranský ze sedláka

swobodnvm pánem uinn, od .\. G. Suchánka
VI. I!9S:

Wyprawowání mrawné, od M. A. Hurdálka VI. I31G.

AAyprawowání o wpádu lidu Passowského do

Prahy IV. 451.

AAyprawowání podoben.ská. J. Kr. od AI. IVetopila

"VI. 1902.

AAypsáiií biblické nynjších píbh, od Alše Pa-
izka VI. 945. b.

AVy])sáni cesty cis. legafa p. hrab. z AVirmonlu \.

356. g.

AAypsání co se w Horních U hích dalo lA^ 326.

AA'ypsání esk. králowstwí, od Dlabae VI. 1147.

AVvpsání historické knížat a král uherských, od

'l\lich Semiana VI. 939..

AA^ypsání historické o Sigmun do wi cis., od AA'ácsl.

Rameše IV. 431.

AA'ypsání historické o wynalezcni Ameriky, od

W. Krameriusa VI. 957.

AAypsání historické obzwláštních nn'st milostních w
král. esk., z nm. pel. od Rulika A'I. 2147.

AAypsání hrobu králowských a knížecích w kostele

"Praž. sw. AVíta. od uIíka VI. 1046. e.

AASpsání, jakým spsobem kcslané nad Turkem
pi Zysseku zwítzili IV. 318.

AAypsání krajin zem ruské, od Mat. Hossiusa IV.

648.

AA'ypsání, kterak JM. do m. Rezua na snm pi-
jeli ráil IV 392.

\A'ypsání. kterak JMC. proti Turkm r. 1566 táhl

'IV. 302.

AA'ypsání, kterak weliké kníže Moskewský D e m c-

trius otcowského král. swého 1. 1605 dosáhl

IV. 410.

AA'ypsáMÍ msta Jerusalema, pel. od Ad. AA'eIo-

slawína IV. 651.

AVypsání neštstí, w kteréž p. z AA'aldšteina

uwcdcn byl, od J. Prawdy Litowanského IV. 503,
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Wvpsání liowéko swta, z lat. pel. od Dlabac VI.

1232.

AVypsání o dobyti msta i zámku Ilatwanii IV.

3j4. a.

Wvpsání o Illubocké lázni, od J. Fr. Lfiwa z

Erlsfeldii V. fil.

^Vypsání o králowné Semirainíd IV. 367.
Wypsání o iiiíbožcnslwí tureckém IV. 652.
Wypsiíní o nalezení a stoletní slawnosti zázraného

obrazu p. .Maric na sw. Hoe blíž llolomauce
V. 1219.

AVypsání o processí slawné . . . ,ni. Litomic k in-

?ressu p. .Max. Rud. sw. p. Sleinic I, biskupa
Lilom. V. 394.

Wypsání o tžkém trestání božském. Píd. 191.

Wypsání o zázraném skutku pán blíž Wysokého
Mýta IV. 838.

Wvpsání ohn w kr. horním ni. Kutné Hoe IV.
476. VI. 10 1 G.

>Vvpsání ortele nad Ferd. hrab. z Ha r deku a nad
Mik. Perlínem de Forlí IV. 337.

Wvpsání ostrowa sw. Heleny, od W. R. Krame-
riusa VI. 999. b.

Wypsání ostrowa Islandu IV. 663.
Wvpsání pádu a wywrácení m. Lis sabony , od

J. Ceranského V. 224.

Wypsání pádu prwních rodicu, od Aue, Dolcschala
VI. 540.

Wj psáni pcwnosti Erly IV. 354. e.

Wypsání pohbu p. Albrechta W. Smi ického IV.
.")02. též od Blaž. Borowského z Borowa IV.

1692. a.

Wypsání potwory dítte IV. 827.
Wypsání píin, z kterých nákaza plic a jiné nákazy

a nemoce howzího dobytka pocházejí VI. 1653.
Wyp.-iání píjezdu Anny králowny uher. a eské,

od Ji. Záwly z Záwtic IV. 453. e.

Wvpsání privilegií ni. Brdžowa nad Cidlinau V.

334.

Wvpsání príiwodu pohebního hiab. z Gal las V.
'356. r.

AVvpsání rodu pánnw Krušiníiw ze Šwaniberka,
od J. Rnlíka VI. 1046. f.

Wvpsání Rusie a jejího wojska , od Hankv VI.

072. b.

Wypsání s dilcní ainiády cis. p. generála Leslic k
ni. Oseku a Mostu jeho tažení V. 355. d.

Wypsání slaw. píjezdu krále .Matiášc, od Jiího
Záwty i Záwtic IV. 453. b.

Wypsání sláwy strany swatoeení sw. Jana Nep.
V. 1213.

Wypsání smrli M. A. králowny ranc, od W. M.
Krameriusa VI. 1040. d.

Wypsání spúsobw bratí eských III. 149.
Wypsání stížnosti pánuw stawuw rakauské zem

IV. 1058.

Wypsání stolic králowstwí uherského, od Mat,
Markowicc V. 223.

Wyijsání Swato o wsk j cil lázní, od Med. Ura.
ástky V. 557. b.

Wypsání toho, co ^e od r. 1618 až do korunowání
Fridrifha w Cechách pihodilo IV. 457. b.

Wypsání ukrutné smrtí .Marie Antonie králowny
franc od Krameriusa VL 946. b.

Wypsán. w lilawnim kostele na hrad Praž. strany
swatoeení sw. Jana Nep. V. 1339.

Wypsání wálky 301eté, od W. Kozmanecia V. 278.
Wypsání wclikého iii o ngoisk ého císastwí, od

\\ . Krameriusa VI. 995. I).

Wypsání w.šcch ceremonií církwe kal. V. 1102,
Wypsání zaátku ádu zlatého rauna V, 459.

Wypsání zem eské, od Jos. Táborského VI. 1141.

Wypsání zem sw. Kananejské, od Chalúpky VI. 1912.
Wvpsání zkázy Je rusalemsk, od P. .Šrámka VI.

"938. b.

Wvpsání žiwota dobrého a rozšafného sedláka Wen-
dciína, od Matjky VI. 1181. 2169.

Wypsání žiwota (íotharda Dobsinského a Lowo-
ského. od M. Lauka VI. 10i9.

^^ypsání žiwota sw. dwau bratí Crhy a S t r a-
choty, od .1. M. Krále VI. 2183.

Wypsání žiwotíi sw. patron eských, pel. od J.

Kulíka VI. 2172.

Wyražení w dobách ^•eerních, od Gellerla VI.

1324. d.

Wýsady a listiny kláštera w Teboni III. 188.

Wýsady kláštera Doxanského IV. 601.

Wýsady kláštera sw. Jií V. 408.

Wýsady kláštera Teboského V. 425.

Wýsady králw eských od Karla IV. až do Ferd.

III. V. 307.

Wýsady msta Rokycan IV. 474.

Wýsady Kowéniu m. Pražskému polwrzené od Wla-
dislawa III. 172.

Wýsady poádku pekaského IV. 972.

Wýsady n n i v e r s i t y Pražské IV. 975.
^

Wysoké Meyto král. wnné msto w Cechách, od

AI.. W. Šembery VI. 1029.

Wysthowanci do Ameriky, od Nierice VI. 883. II.

Wysthowanci do Brasílie, od Amalie bope VI. 822. e.

W ýstraha .M. Lutcra IV. 526.

Wýslraha z Wlach IV. 772.

Wýslraha wšem wrným CechBm, od Wácsl. Bro-
siusa IV. 1333.

Wystraha proti ímsko-katolické náboženstwí ubíhání,

od Konst. K. Bidonesa s Bidenthalu V. 770.

Wystraha o pití páleného, od Wolýpky VI. 1209.

Wýslraha ped jedem w pirozenosti, zwlášt w by-

linách se nacházejícím, od W.Kostrošice VI. 1602.

Wýslraha proti krwotoku howzího a owího do-

bytka, od Hynka Praž.sliého VI. 1650.

Wýslraliy |mo nczkušenau mládež, od Jana Rulika

Ví. 1284. c.

Wyswtlení korábu. II. 135.

Wyswtlenl lyr artikuluw snmu Basil. III. 362.

Wyswtlení o stavvu manželském, od J. Th. Mczi-
ckého IV. 702.

Wyswtlení ptileté pranosliky 1. 1619, picl. od

Mich. Longoliusa IV. 790.

Wyswtlení písem sw. IV. 128.5.

Wyswtlení liistoríc Cornelia Cacsarienskho, od
Mart. Swoiniciusa IV. 1391.

Wyswtlení každodenních celoroních eí, od W.
Slo^acía IV. 1414.

Wyswtlení nkterých artik. nábož. kcs(. IV. 1416.

Wyswllcní o uniluw s Abrah.imeni, od K. J. B. P.

IV. 1427.

Wyswtlení krátké Irpliwého Joba, od Jana Ker-
nera 147.7.

Wyswtlení modlitby pán IV. 1516.

Wyswtlení a wyznamcnání ebíka sw. Jakuba, od

"W .Šleana iV. 1523. i.

Wyswtlení pikázaní deset slow, od W'íta Jakše IV.

1524. a. — na sedm slow Kristowých IV. 1524. b.

Wyswtlení slow sw. Jana ktitele: Aí beránek boží

atd., od Cypriaua Pessia IV. 1529. b.

Wvswtlcní 2. a 3. artik. wíry, od J. Heritcsa IV.

1532. a.

Wyswtlení žalmu 20., od Ab. Skulteta IV. 1542.

Wyswtlení biblí malé, od W. Slowacía IV. 1562.

Wyswtlení, co hrozného komety pcdstawnjí, od

Jiíka Tesáka IV. 1613. e.
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Wyswcllení kesf. katechismu, z nm. pel. od Tob.

Mauenína IV. 1623.

Wysvvtlení a wýklad historie s\v. o nemoci, smrti a

wzkríšení od K. P. Lazara Belanienského (w 7

káz.), od Jak. Pelrozelini-ho IV. 1631. c.

Wy.swtlení slow božích o sw. Ann, od J. Proko-

piusa IV. '1639. b.

Wysvvtlení žalmu XX., od Ab. Skultctiho IV. 1661. b.

Wyswtlení potáského umní V. 509.

Wysvvtlení kesf. uení, od J, Simonidesa V. 754. a.

Wvsvvtlení katechismu, od Ji. Ambroziusa V.
'789. a.

Wysvvtlení zpowdních otázek Luterowých, z nm.
pel. od J. Kr. Wodiky V. 799.

Wysvvtlení sw. ktu svv. slow ustanowení i weee
pán V. 803.

Wyswtlení a pídavvek ku katechismu k poteb
uitel, od Oenka z Wartenberku VI. 1826.

Wysvvtlení krátké katechismu, od Mik. Tomka VI.

1846.

Wyswtlení krátké katechismu, od Mik. Tomka VI.

1846.

Wyswtlení kat.-církewních obyej a slawností

celoroních, od Jana N. Weselého VI. 2137.

Wyšehrad, wiz: Píse, Pipiš, Wýtah.
Wyšetení píin, prostedk atd. pi wšeobecném

pádu howzího dobjika, od J. Hynka z Maiers-
bachu V. 594.

Wýtah abecední z pí^sem sw. IV. 1159.

Wýtah arcibratrstwa Cernokoženého pásku sw. malky
Moniky ... V. 1142.

Wýtah artikuiw uení Jezuitského IV. 610.

Wýtah biblí we wersích, od Jana Maxiusa IV. 162.

Wýtah invv a žiwota svv. Ludwíka Bertranda V.
1281.

Wýtah duchowního statku IV. 604.

Wýtah dvvojsmyslných libozpw, pel. od Weleby
VI. 572.

Wýtah historický o církvvi evvang. Jelšowské,
od Paw. Wallaského VI. 1103.

Wýtah historický z celoroních novvin V. 359.

Wýtah historie gentis slavicae, od J. Tandli-ho VI.

947.

Wýtah historie písma sw. V. 821.

Wýtah husitského vv Cechách kacíslwí poátku,
zrústu a pádu IV. 522. VI. 1095.

Wýtah k popsání žiwota bl. Bernarda z OlTidy VI.
'2171.

Wýtah knížky pod titulem: Skála Kristowá V. 791.

Wýtah knížky pod titulem: Škola Kr. V. 1499. 1526.

Wýtah listovvního dopisowání mezi ímským cis. a

franc, dvvorem VI. 940. 961.

Wýtah na proroclwí turecké, od Thad. Hájka z Hájku
IV. 307.

Wýtah na zpsob otázek psaní uinného pro po-

tšení a utvvrzení vvrné duše w pravvém kal.

uení. Píd. 89.

Wýtah nejpotebnjších díl ei, od Fr. Devveného
VI. 81.

Wýtah nkterých hlavvních otázek a odpovvdí z

uení kesf., od J. Laho VI. 1778.

Wýtah o komel, kteráž se ukázala 1. 1618, od

Daw. Orikana IV. 787.

Wýtah ohn se týkajících ád pro obywalele msta
Král. Hradce VI. 1236.

Wýtah pobožného cwiení, potebný . . . prostým

ženichm a ncwstám V. 1115.

Wýtah práw mstských král. eského, od Jak. Wrby
Nimburského V. 604.

Wýlah píbhu \v vv mi'osteca vvelikého obrazu ma-
lého JesuUUka h Karmelitan V. 1230.

Wýtah reliquií p, Marie, od Jiíka Stengelia V, 1163.

1265.

Wýtah slawného wjezdu tureckého legata do

'Wídn V. 356. e.

Wýtah slávvy kostela Wyšehradského, od J.

Flor. Hammerschmida V. 422.

Wýtahjsnmw od r. 1529—1600. IV. 984. b. též od

r. 644—1611. od r. G44-1561. IV. 986. též od

r. 1529—1606 a od r. 722—1606. IV. 988.

Wýtah swta t. j. povvdomost historie swtské V.

258.

Wýtah tabelární ochranných prostedk pro na po-

hled mrtwé lidi od D. W. Zardy VI. 1596.

Wýtah uení kesf. V. 175., od Hein. Milde V. 782. c.

wýtah vvelikých milostí . . . bratrstwo svv. Moniky
V. 1143.

Wýtah vvšcch powinných skutkw, odpustkw, mi-

lostí, které pod jménem . . . nejsw. Trojice . . . w
kostelíku . . . blíž esk. Dubu založenému bra-

trslvvu . . . udleny jsau V. 1182.

Wvtah wšeobecné historie swta, od Max. Simka

'VI. 934. 1456.

Wýtah z Aristotelesowých secretis raulierum III.

289.

Wvtah z artikuiw snmowních král. Uherského od

'po. XIX. stol., od J. Palkovvie VI. 1689. 1690.

Wýtah z desk zemských domvv w Menším m.

Pražském V. 639.

Wýiah z dvvanáctera Sibylliného proroclwí IV. 799.

V. 225,

Wýtah z geografie uherské, odj. Kermana VI.

1144.

Wýtah z katechismu arcibisk. VI. 1741.

wýtah z knihy Ecclesiasticus III. 580.

wýtah z knihy p. Zarhariáše z Hradce. Píd, 179.

Wýtah z knížky: Škola Kr. Píd. 178.

wýtah z nm. mluvv. pro eskaa mládež, od Sykorj'

VI. 138,

Wýtah z novvozkušeného welastwí VI. 1508.

Wýtah z pouení o spoádání runice a o jiným

zachovvání pro c. k. pchotu, z nm. pel. od

Mat. Knaysla VI. 1453.

W'ýtah z práw mstských IV. 936.

wýtah z uslanovvení rakauské spolenosti we Wídni,

která ohnm uinnau škodu nahrazuje VI. 1239.

Wýtah z žiwota papežw, od Hrubého z Jelení III.

162.

Wvtah žiwota sw. Alois ia Gonzágy V. ,1334.

Wvtah žiwota sw. Anny, ... od Tob. Cakerla V.

1320. b.

Wýtah žiwota blahosl. Bonávvcntury do Polcntia

'VI. 2165.

Wýtah žiwota bl. Bernarda z Korlconu V. 1316.

wýtah žiwota svv. Fclixa z Cantalitio V. 1312.

\\ýtah žiwota svv. Fidelia z Sigmaringu V. 1354.

wýtah žiwota svv. Františ. Borgia V. 1282.

Wýlah žiwota svv. Jana Kapistrana a svv. Paškala

{Baffiona V. 1302.

Wýtah žiwota svv. Jana Nep. V. 1340.

Wýtah žiwota sw. Josefa pstauna, ... od Tob.

Cakcrta V. 1320. a.

W>tah žiwota sw. Josefa z Kuperlinu V. 1359.

Wvtah žiwota blahosl. p. Kateiny z Ricci V.

1347.

Wýtah žiwota svv. Peregrina Latiosa V. 1332.

W>'tah žiwota svv. Petra Regalata V. 1355.

W>tah žiwota svv. Serafina a monte Granario V.

1338.

Wýlah žiwota sw. Stanislawa Kostky V. 1330.

Wýtahy, Wýtahowé z desk zemských 111. 301.

Wýlahy z listin rozliných III. 334.

63
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W^ahy T snmfi zcmskydh IlI. 449. IV. 081.

Wyfííhy ze Seneky z Lnklantia Kirniiana III. 872.

>VYiiio\v;'ini w náboienslwí kes., z nm. pel. od

"Jana SlraUy VI. 1789.

\\ yiiowání w náboienslwí pro dosplejší mládež,

"z nm. pel. od Fr. Nedle VI. 1814.

Wyuowání w kesfanské wic, pel. od K. Tháma
Ví. 1816.

Wyuowání katech. VI. 1901,

Wyuowání podlé písnja sw. Píd. 180.

\\ ýwod rodu slarožilného p. Lukáše Denibin-
ského z Dembin IV. 498.

Wyzdwižení ducha k bohu VI. 2332.

Wýzdwiiení p&wodu o jednot IV. 531.

Wyznamenání wléwání nebeského t. zatmní, kte-

réž w tchto 7 létech se zbhnauti mají, od

31ik. Caesarea Leukopetra IV. 754.

Wyznání sw. Athanasia s predniluwau Petra Kodi-

cilla IV. 1765.

Wyznání France Tennogla IV. 452.

Wyznání Jana Wadcka V. 156.

Wvznání kesf. náboženstwí, od W- Widemanna
"IV. 1398.

NNyznání Krista osoby spasitelné, od Ad. Wolfa
Benešowského V. 886.

Wyznání Plimstské IV. 1426.

W vznání srownání apoštolského, od J. A. Chocholky
V. 788.

W yznání wrných Cechu III. 614.

Wvznání wíry mistr Praž. o tle a krwi pán
Ili. 371.

Wyznání wíry jednoty bratrské III. 655. 656.

Wyznání wírv, od Jana Táborského III. 708.

Wyznání wíry III. 801.

Wyznání wíry uení ewang. IV. 1215.

Wyznání wíry bratrské IV. 1222.

Wvznání wíry kesf. o tlu a krwi boží .... od

paw. Bydžowského IV. 1228. jj.

Wyznání wíry Kristowy, z Lutera pel. IV. 1248.

Wyznání wíry sw. keší, od Jak. Hoickho z le-
pence IV. 1384.

Wyznání wíry (IV.) obecné kesf., od 31. Sani.

.Mnrliniusa z Dražowa V. 698. a. b.

Wyznání wíry Ewangelíkuw Angspurské Konfcssí

we Wídni VI. 1756.

Wyznání wíry zjewn sw. íše ímské wŠcch pod-
daných. Píd. 173.

Wvznání a wyswtlení wíry isté kesf. VI. 1768.,

"též od Jos. Salai-ho YI. 1772.

Wyznání a oswdení o Kristu. Píd. 173.

Wyzwda, od J. Lhoty VI. 686.

Wzácnost a wážnost audolí Roowského V. 1217.

Wzájemnost we píkladech mezi Cechy, Morawany
a Slowáky, Slezáky a Lužiany VI. 1072.

Wzbuzowání k eskému pluku VI. 955.

Wzbuzowání k wdnénm oekáwání Leop. II., od
F. J. Wawáka VI. 364. b.

Wzbuzowání lidu wenkowského k pokání, od A.

Hynka Gostko ze Saxenthalu VI 1997.
Wzrtání wdné díkíiw pánu ncjwyššímu od nej-

meniiho .sluhy jeho, kázaní VI. 2008. 2011.
\N zdání díkíiw trojí Pánu nejwyššímu za w minulých

létech 1795—7 obdržené milosti wítzosl. pomoc
a poí 'hnání zem eské, od Fr. J. Ocsterrei-
chera VI. 2014.

Wzdélání lowka, jak býti má, od Tom. Kubelky
VI. 2251. a.

Wzdychání tyrydcalero w premyšlowání umuení
n. p. J. Kr. V. 1396.

Wzdychání k sw. Fídelu i Sigmaringu a sw. Jo-
sefu z Leonissy V. 1645.

Wznešenost sw. Jana Nep., od Ji. Procházky de
Lauro V. 913. c, též V. 975.

Wznešenost pírody, od M. Z. Poláka VI. 537.
Wzýwání spasitedlné umírajícího a k .šfastné wno-

stí pihotowujícího VI. 2202. též Píd. 181.

Wzýwání boha a swalých jeho, z nm. pel. od
AI. Paízka VI. 2315. •

Wždycky a nikdá V. 1384.

Ynkle a Jarypo, pel. od Bob. Dlabae VI. 623. a.

Zábawy nedlní, od Kodyma VI. 1486.

Zaátek prwní ítání V. b.

Zaátkowé latin. esk. i nm. jazyka V. 30.

Zaíná se obt prawá VI. 256. c.

Zaíná se regule blahosl. Augustina V. 471.

Zadní schody, pel. od Kubelky VI. 631.

Zahrada Celenská w Styrsku, od Jind. Wácsl. Zy-
waldy V. 1174.

Zahrada pán VI. 2336.

Zahrada rozkoše, od Ji. Fr. Procházky V. 939.

Zahrada skrze mlenliwost zawená, od Patricia

Auspitzera V. 956.

Zahrada štpná weliká kesfana kat. VI. 2351. a. b.

Zahradecká, wiz : Kázaní.

Zahrádka dítek dobrých, od Jos. Salatnaye VI. 1855.

Zahrádka doštépná dítek dobrých, od Vine. Za-
hradníka VL 1849. b.

Zahrádka duchowní ku potšení wšeni wrným
w zármutcích, od J. Strannského IV. 1800. b.

lež IV. 1811.

Zahrádka duše III. 933.

Zahrádka dušiky pobožné, z lat. pel. od Daniele

Synapia V. H32.
Zahrádka duší nemocných, od Paw. Jakobeiho V.

1481. b.

Zahrádka kwtná, od A. Gazdy VI, 1925, též bi-

blická, od D. Sarloriusa V. 178.

Zahrádka Marie matky boží V. 1382.

Zahrádka plná ušlechtilých bylin a stromowí, pel.

od P. Linharta Luina IV. 181.

Zahrádka perozkošná w Praze. Píd. 117.

Zahrádka rajská, pel. od Mat. Béla V. 1612.

Zahrádka ruožená porodných bab IV. U08.

Zahrádka ružowá žen plodných IV. 907.

Zahrádka štpná (modlitby) VI. 2330.

Zahrádka wonného koení, pel. od Malh. Pšina
IV, 1958.

Zahradní ze, dle Sonnlcitnera VI. 635. gg.
Zachar, wiz: Truchlozpw.
Zachowání sprostého wojáka c. k. pchoty, pel.

od Franka VI, 1452.

Zachowání a pedpis služebný c. k. sprostého wo-
jáka, gefreytra, tamb. a kaprála, pel. VI. 1449.

Zajíc, wiz: List.

Základ wíry katolické IV. 1284, pel. od Bart. Fla-

xinsa IV. 1343 a Georg. Petrmana Ví. 1894.

Základ církwe obojí prawé a falešné, od Komen-
ského V. 379. b.

Základ wšeho dobrého, od Fr. Kubowice VL 1357.

1801,

Základ žiwobytí katolického, od J, Beckowského
V. 750,

Základ a podstatný poádek kesf, kat. náboženstwí,

od Karla Khuna VI. l80ft.

Základ nepemožený prawdy ewang. Píd. 24.

ZáK'id nci)cmožený cwangelické prawdy Píd.
1«2. a.

Základowé (Základy) hwzdoslowí ili astronomie,

od Jos. Smetany Ví. 1407.

Základowé k umní hudebnímu, od J. Ryby VI,

Základowé midwí, od Woj. Sedláka VI. 1404.
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Základowé nííniecké spolenosti náhrad škody kru-
pobitím swedené pojištující VI. 1245.

Základowé pitwy (anatomie), od W. Stailka VI.

1474. a.

Základowé pírodnictwí, od Woj. Sedláka VI. 1481.

Základowé prwní umní polesného pro zaáteníky
w hospodástwí lesním, od Fr. Duška VI. 1560.

Základowé píiwodní k umní poetnímu, od W. G.

Bílého VI. 1389.

Zaklený chrt VI. 582.

Zaklína neb bi ábla s obzwláslními zpráwami
na zlé duchy, kteíž se pi pokladech nachá-
zejí ... V. 1676.

Zaklína duchíi VI. 794.

Zákon krííjinský z ohledu náboženstwí wydaný
r. 1791, od Ond. Plachého VI. 1675.

Zákon nowý (Slowanský) III. 595. V, 654. 656.

657. 658. 659. 660. 661 VI. 1713., od Milce VI.

1716. VI. 1718. 1719. 1720. 1721.

Zákon nowý písma sw. s pedmluwau, od Mat.

Bly V. 655
Zákon pána našeho J. Kr. s popsáním píbh zje-

Aveného náboženstwí, od jos. Dítricha VI. 1878.

Zákon slarý w bibl. Mikulowské III. 539.

Zákon starý, od Jana Grylla z Gryllowa IV 158. a.

Zákon trestní w pestupcích aupadkowých, pel. od
Fr. Celakowského VI. 1C84.

Zákon zemský za panowání cis. Frant. II., pel.
od Tom. Kubelky VI. 1682.

Založení církwe kesf. ew. VVsetinské VI. 1096.

Založení církwe kesf. pi zakládání domu modli-

tebního, od J. Hrdliky VI. 1989. b.

Zámecké schody a ostruhowá ulice, pel. od Zbra-
slawského VI. 692.

Zámeník, od Tháma VI. 607. ee.

Zámek podwádí mistra, pel. od Tháma VI. 607. k.

Zampa, pel. od Štpánka VI. 635. 16.

Zamyšlení mudrci, pel. od Tháma VI. 607. 1,

Zaopatení duchowní na cestu do wnosti V. 1477.
— pel. od Tabáka VI. 2103.

Západ nejjasnjšího slunce celé Ewropy w smrti

Leop. I. císae, od Fr. Daudlebského V. 1089.

Zápal lásky duší wywolených, modl. VI. 2299.

Zapeetný mšfanosta, dle Raupacha VI. (j35. II. u.

Zápis synodní bratr eských r. 1486. III. 701.

Zápisky Jana Ji. Raenského IV. 579.

Zápisky Marka Aurelia Antonína, pel. od Fr. Síra

VI. 929.

Zápisy (Zápisowé) Jana z Wartenberka II. 103. a.

Zápisy za krále Zigmunda lII. 115. 302.

Zápisy Hradecké lU. 303.

Zápisy Kozelské w Slezsku III. 304.

Zápisy rozliných osob HI. 321.

Zápisy mstské Now. m. "raž. III. 322.

Zápisy Pražské III. 323.

Zápisy rodu Šternberského III. 324.

Zápisy knížat Minsterberských III. 325.

Zápisy we wcech sediských lil. 326.

Zápisy panstwí Pardubského IV. 467. a.

Zápisy Chotšowského kláštera IV. 591.

Zápisy zlaté VI. 335.

Záe nad pohanstwem neb Wácslaw a Bbleslaw,

od J. Lindy VI. 812.

Záe nowá jména Mariánského na wrchu Chlumku
wzešlá... V. 1131.

Záe odražená z nejswtjší rodiky boží Marie

panny ... na sw. Hoe V. 1218.

Zaslíbení (X) o Messiášowi, od Ji. Hanuše Lands-

kronského IV. 1393. 1615. b.

Zasnaubenci, od Mansoni VI 853.
^

Zasnaubení duchowní prawého Salomauna Ježíše

syna božího s sw'. Sckundinau pannau a iiiu-

edlnicí Kímskau ... V. 234.

Zasnaubení duchowní dwan wzácných a starožitných

rodíjw sleen S. Anny .M. Terezie Audické z

Audic, Anny Kat. Barb. Illožkowny z Zampachu,
od Karla Raina V. 900.

Zasnaubení Lindcnkrona VI. 426.

Zasnžená chatr, od Štpánka VI. 635. hh.

Zásoba ku pedpism a diktowání, od J. Pibíka
VI. 66.

Zaslání obranné kalicha ili apoloj^ia calicis V. 686.

Zastání smrti neb e pohební, kteráž smrt ospra-
wedliuije, když Leopolda I. cis. wzala, od
Frant. Dubského V. 1088.

Zastaralé formy eského slowesa, od Franty VJ. 82.

ze Zástizl, wiz : Kázaní.

Zástupce duší w oistci zstáwajících, od Frid. Bri-

dela V. 724. b.

Zatykae, rukojemstwí, smlauwy atd. IV. 1131.

Záwiš, od Iv. Macháka VI. 649. I.

ze Záwešlí Petr, wiz: List.

Zawržený syn, od Gesnera VI. 645. e.

Zazdná slena, od Šediwého VI. 782. d.

Zazdné okýnko, od Frankla VI. 642.

Zázrak, který pán bh w Chrtenici na jednom chu-
dém lowéku uiml IV. 836.

Zázrakowé boží w swatých jeho, z jejich žiwot
wytažení, z wlask. pel. V. 1207. a.

Zázrakowé o swátosti oltání V. 1207. b.

Zbhnutí šedesáte sedm let od 1. p. 1600—1667, od
Wácsl. Jind. Ziwaldy V. 2l3.

Zboží nowé, krátké a dlauhé neb kratochwilné po-

wídaky VL 803.

Zbra duchowní a poklad wný, modl. VI. 2278.

Zbra duchowní a pokladw wných pokojík, pel.

od Mi-'i. Lani-ho V. 1583.

Zbraslaw, wiz : Aula regia.

Zbroj duše, od 3Iich. Mauchse. Píd. 73.

Zbrojnice duchowní k nynjším bídným, wálenýni
a nepokojným letm, od Zik. Lewy V. 1548.

Zdali eši ili echowé? IV. 2(\,

Zdání prawdiwé naproti Hawla Zalanského, od 3Ia-

kariusa Josefa IV. 1466.

Zdání, kterak se chowati mají ti, jimž se porauí,

aby uení papežské pijímali, pel. od VVikt.

Mezického V. 372.

Zde w saukroranosti padáme . . , (píse) VI. 256. b.

Zdenk ze Zásmuku VI. 792.

Zderaz, wiz: Documenta.
Zdoroslawíek na poli požehnaném II. Díl atd.. od

J. Hyn. Dlauhoweského V. 98. b. 1176. a.

Zdoroslawíek w kratochwilném hájeku poslawený,

pel. od Šfastného Kadlinského V. 160.

Zdráwas II. 39.

Zdráwas díwko šfastná matiko boží, píse III. 42. a.

Zdráwas Maria (modl. pro ženské), od Wácsl. P-
šiny VI. 2432.

Ze sedmi ta nejškaredjší, od Angeliho VI. 635. II. w.
Zeidlilz, wiz: Píse.
Zeitungs-Anhang zu Thams Lexikon VI. 152. c.

Zeitworter (dcufsche) nach Adelungs Grundsátzen

mít Beifgung der btihni. Bcdeutungen, von Trnka
VL 135. e.

Zelená hora, wiz : Echo, Joanncs, Strom.

Zeliná malý aneb nauení w zahradnictwí kuchy-
ském, od J. Krbce VI. 1546.

Zemáky. Jakby se letošní hojná zásoba bramboru
nejlépe zachowhti a použiti dala. VI. 1548.

Zem dobrá, to jest zem eská, do které semeno
z dobroty božské hojn wsaté uinilo užitek stý.

V. 295.
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Zempis wšcobecný, od Karla Sádka VI. 1148. —
od K Zapa VI. 1160.

Zempis králowstwí eského, od Dundra VI.

1149. a.

Zempis w rozmlauwání s dítkami, od Mich. Kadan
VI. 1150.

Zempis ili aiiplné popsání oboru zemského, dle

Balbi-ho VI. 1153.

Zempis krátký pro dítky, od Fr. B. Lukše VI.

1380.

Zemmení, od Petra Kašp. Swteckého V. 508.

Zhojeni podagry, od HoUmanna VI. 694.

Ziegler, wir: Zpéw.
Zisk z smrti lidí w p, Kr. umírajících, od Adama

"NVolliusa Benešowského V. 1007. b.

Zjewení sw. Jana lil. 596. — od Bydžowského IV.

1211.

Zjewení boží slauhám božím , od Mikul. Wlaseni-

ckého III. 715.

Zkauška wrnosti, dle Lafontaina VI. 649. g.

Zkauška ohnm, od Kotzebue VI. 700. 20.

Zkažený masopust, od Tháma VI. 607. 22.

Zlatá brána jazykw olewená, od Komenského V.

46.

Zlaté prsteny VI. 869.

Zlato bláto 111. 249.

Zlatodol aneb zpustlá wesnice, obnowená faráem,
uitelem a manželkau jeho, z Zschokke pel. od
F. J. Swobody yi. 1202.

Zlatoez, pel, od Specingera VI. 626.

Zlatowi, od Sani. (íodry VI. 844.

Zlé rozmary, od Kotzebue VI. 692. a.

Zlé užíwání hojitedlného lékastwí IV. 881.

Zloin ze ctižádosti, od Illanda VI. 635. 17.

Zlomek žiwota sw. Alexia I. 19.

Zlomek slowae II. 8.

Zlomky o eském básniclwí, od Seb. Hnwkow-
ského VI. 177.

Zlomky z pírodopisu, od F. Tomsy VI, 1459.

Zlý a nemilý host, od Jiíka Tesáka IV. 1613. a.

Zlý duch Lumpacia- Vagabunda, od Nestroje VI.

635. 24,

Zlý Krolo. pel. od Žáka VI. 682. c.

Zmatek nad zmatek, od Kotzebue VI. 645. a.

Znamenaj o prawém potupení tohoto swta ... od
Jana Husa 111. 873, e.

Znamenaw šest bludw etc, od Jana Husa III. 608. b.

Znamenaw, že mnozí mnohé wci o položeni si,

pam. M, J. Husí psali . . , (o umuení M. J. Husa)
III. 158.

Znamení jistá a patrná církwe sw. . . . IV. 1341.

Znamení církwe katol.. pel. od Balt. Hostaunského
IV. 1308. b.

Znamení na prawé ruce, od J. Matje Hallana V.

951,

Znamení pamtné w chrámu pán sw, Jana Nep.,
od Mat. Krátkého V. 965, c.

Znamení wdnosti na den prowozowání eské hry
8. Cerwna 1786, od W, Zimy VI. 365. a.

Známost wlasti, od Jiího Palkowie VI. 1145.
Známost o uwedení založeného bratrského sjedno-

cení z lásky k bližnímu pocházející w Mlníku
VI. 11>28.

Známosti z prjezdu, od J, Marka VI, 824. 853,
Znojmo, wiz: Mustrunk.
Zodyak kesfanský t j. nebeský cirkl a kolo, pel.

od Wacsl. (Joelestina z Blumenberku V. 1429. b.
Zoologie podlé Okena ást II., od J. Kauble VI.

1467.

Zora VI. 767,

Zornika, zábawník pre Jjelki VI. 1384.

Zpanštlá sládkowá, pel, od Štpánka VI. 635. 25.

Zpw k chwálám p. Ferd, Marie, arcibisk, Olom. VI.

486,

Zpw k obrazu cis. a kr, Frant. pi tení klassQ

mlád. gymn, Malostran., od Swobody VI. 413. b.

Zpw k slawnosti satku pana Karla hrab. z Klam-
Martinic s paní Karolinau hrab. z Quilfort, od
Šimáka VI, 429, d.

Zpw ke cti K. a W. Tháma, od Dlabae VI,

360. f.

Zpw ke cti Frant. II., pel. od Rautenkrancc VI.

382. a.

Zpw ke cti Jos. Libosl. Zieglera, od Fr. Dobrom.
Trnky Ví. 416,

Zpw ke cti p. Jos, Krtiky rytíe z Jadnu. od
posluch. práw VI. 428.

Zpw ke cti arcibisk. Ostehomského Alex. z Rud-
ného, od Holého VI. 432.

Zpw ke cti p. Fr. z Panly Píštka, od Waky
VI. 447. b,

Zpw kwerk Kutnohorských, od F, J, Wawáka
VI. 364, g.

Zpw lidu IJnhostského, když Jos. Paul i SOletau

památku knžstwí swého obnowowal VI, 437.

Zpw lowc a družiek ze Stelce kauzelníka VI,

506.

Zpw na W, Raitolara, od Dlabae VI. 360. k,

Zpw národní VI. 528.

Zpw o slawnosti pokoje, od Jos. Rautenkrancc

VI. 382. c.

Zpw o umuení p. n, J. Kr., od J. Wlka VI, 266.

Zpw pánu Emanuelowi Dawidowi, od J, Host.

Pospíšila VI. 435.

Zpw pierydských muz Skalickým Zuzanám, od
Boh, Tablice VI, 398. a.

Zpw pi korunowání Leopolda II., od Dlabae
VI. 360. i.

Zpw swatební IV. 187.

Zpw truchliwý nad smrtí Ludwíka XVI. VI. 378.

Zpw AVIastimila na obywatele Milewské, od
Dlabae VI. 360 b.

Zpw žerlowný o paní zim VI. 457.

Zpwník nábožný, od M. Estergaly VI, 258.

Zpwníek pro dítky VI. 530,

Zpwohlas smutný k chwále towaryšstwa Jež., pel.
od Šimka VI. 433, c.

Zpw osmero, od J. K. Chmelenského VI. 505.

Zpwy (zpwowé) a modlitby, od Jiího Zábojníka

V. 1585.

Zpwy církewní, od Sam. Mart. z Dražowa IV.

153.

Zpwy eské od Macháka, s hudbau od Tomáška,
Holmana, Mansingra, Fr.Skraupa, Haydena, Krowa,
Lemocha, Koželuha, Mozarta VI. 508, a. b.

Zpwy (Zpwowé) eští pro krásné pohlawí, od
W, Krameriusa VI. 277.

Zpwy duchowní k warhanám VI. 271.

Zpwy dwa Dan. Kru dýmu, od Tablice VI. 398. b.

Zpwy historické, od Hanky VI, 287, c,

Zpwy modlitební, od Ji. Záwty IV. 133, a,

Zpwy, normální litanie a modlitby VI. 205,

Zpwy o slawnostech keší., od M. Sam. z Dražowa
V. 81. b.

Zpwy, od Dan.^Baráního VI 226.

Zpwy, od Fr. Skraupa VI, 526. a

Zpwy pastýské P, Virgilia Marona, pel. od K.

\Miiaického VI. 923.

Zpwy píležitné, od P. Tešláka VI, 384.

Zpéwy pohební, od Fr, Dostala VI, 237.

Zpwy wálené, pel. od Štpánka VI. 283.

Zpwy wlastenští, od J. Nejedlého VI. 279.
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Zpwy z arodjné flétny, pel. od Puchmayera, W.
Nejedlého a Hnévvkowského VI. 628.

Zpwy z nejwýbornjších 12 zpcwoher, od \V.
Tháma VI. 6Ó7. II. d.

Zpiewánky národníe Slowák, od J. Kollara VI. 317.
Zpíwání kest, starodáwní, od Walentina Polona

Pelického IV. 85.

Zpowdlník, pel. od Lhoty VI. 910.

Zpráwa, wiz též: Spráwa.
Zpráwa a nauení, kterak kesan katolický u pro-

sted wezdejších starostí bohu slaužiti . . . má, od
K. Khuna V. 1520.

Zpráwa a nauení kesfanm wérným, jakby se w
tchto asích nebezpených . . . chowati méli IV.

1807. 1853.

Zpráwa a nauení z slowa božího IV. 1351. a.

Zpráwa bauky Antorfské IV. 544.

Zpráwa a práwa o bratrích starších jednoty, od
Jana Dubanského IV. 516.

Zpráwa bsnosti wšeobecná a kterak lowk s pri-

jatau od bsného zwíete ranau pokraowati má,
z nm. pel. od .1. Mojzíšowits (e) VI. 1660.

Zpráwa co se s králem Sigmundem Bathory zbhlo
IV. 338. a.

Zpráwa, co se mezi kesf. a tureckau armadau u

Ostrehoma stalo V. 355, b.

Zpráwa gruntowní a prawdiwá strany osoby mé
1645, od Jana Jak. Sarowce z Sarowa V. 350.

Zpráwa, jak jeden každý lowk zdrawí swé opa-
trowati má a mže, pel. Hynek Krabice z Wait-
mile IV. 878.

Zpráwa, jak kr. Fridrich na hranicích král. esk.
od staw píwítán byl IV. 457. a.

Zpráwa, jak snm Konstanský o swátosti weee
pán naídil III. 609. b.

Zpráwa, jakby se kesan k tomu míti ml, aby
prawé powdomosti a oswícení z biblí sw. do-
jíti . . . mohl ... V. 650.

Zpráwa, jestli prawda, žehy . . . jeden w ím dít
poroditi ml IV. 612.

Zpráwa k kazatelskému auadu se oddati chtj ícímu
mládenci IV. 1727.

Zpráwa kesanská s krátkým wýkladem podstat-

njších wcí, které každému kest, wdti pí-
sluší, od Alb. Chanowského V. 1112.

Zpráwa kongregací wících Kristowých za sw. a

blahosl. smrti uprošení . . . V. 1125.

Zpráwa, kterak Anna arciknžna do Krakowapi-
wežena jest IV. 390.

Zpráwa, kterak se ewang. kesan chowati má, od
J. Blasia V. 1470. c.

Zpráwa kterak wrný kesan modliti se má IV.

1827.

Zpráwa, kterakby lowk k smrtí se strojiti ml, od
Šim. Valecia IV. 1888. a.

Zpráwa, kterau sob pi uwázení now. knze jak

církew tak i knz zachowati má, od Ond. Bendy
VI. 2119.

Zpráwa naízení pro zdrawé a nemocné chudé V.

497.

Zpráwa nynjších as k lení nowin V. 482.

Zpráwa o Antikristu, pel. od Bart. Flaxia IV. 1326. b.

Zpráwa o Austrálii pátém dílu swta VI. 996.

Zpráwa o bázni T u r k IV. 329.

Zpráwa o bratrích, saudcích atd. IV. 1385. 1749.

Zpráwa o bratrích z Pecinowa, od Miletického

IV. 542.

Zpráwa o bratrstwu obojího pohlawí za obdržení

dobré smrti V. 1146.

Zpráwa o bratrstwu sw. Wr.ršily V. 1133,

Zpráwa o celém hospodást wí gruntowní V. 566.

I
Zpráwa o církvvi kes. kal. w plnoní Americe

i o jednot LeopoldinsRé w císastwí rakauském
k rozšíení král. bož. w onch krajinách w Kr.
spojené VI. 1115.

Zpráwa o ctnostech, swalosti žiwota sw. Tomáše
V. 1273.

Zpráwa o erném škapulíi sw. a rženci sedmi
bolestí Jlarie panny V. 1222.

Zpráwa o lowku k smrti pracujícím IV. 1830. c.

Zpráwa o daení institutu pro chudé na Bukwoj-
ských panstwích VI. 1226.

Zpráwa o dáwnosti kanowníkw V. 468.
Zpráwa o dobytí Budína w Uhích V. 355. e.

Zpráwa o dobytí pewnosti Dotise IV. 35.5.

Zpráwa o dobytku koském, od Jana Dobenského
IV. 910.

Zpráwa o dwanácti Sibyllách IV. 801.
Zpráwa o institutu pro chudé na Bukwojských

panstwích, pel. od Tomsy VI. 1224.

Zpráwa o jednání neplatném wyslancw eských
w Kím III. 403.

Zpráwa o jednom potworném srnci IV. 828.
Zpráwa o jubilaeum V. 1103.
Zpráwa o knize zjewení sw. Jana V 828.
Zpráwa o komet" r. 1581. IV. 769., též IV, 781.

Zpráwa o kunšlu babském, z nm. pel. od J. Cher-
neyho VI, 1628.

Zpráwa o lékastwí duchownim proti jedu zaufal-

stwí, od W. Andrea IV, 1915.
^

Zpráwa o lichw, od J. Stelcara Zeletawského IV.

691. c.

Zpráwa o mírách winných sud&w, od J. Kobiše z

Bytýšky IV. 742.

Zpráwa o modláských obrazích, od Ab. Skulteta

IV. 1461. 1661. a.

Zpráwa o morním nakažení V. 573.

Zpráwa o morowé, nákažliwé nemoci nazwané
cholera VI. 1626.

Zpráwa o moru, od Wíta Jakše IV. 905. též od J.

Webera V. 574., léž od J. Fr. Polentzi V. 579.

Zpráwa o nešastném marši armády šwedské V.

356. d.

Zpráwa o neštowicích owích, od J. Jos. Pšiny
VI. 1645.

Zpráwa o nowém kalendái IV. 771.

Zpráwa o obraze Maric p. Staroboleslawské,
od J. Ign. Dlauhoweského V. 1176. a.

Zpráwa o opatrowání wel w dwojilých úlech, od J.

Caplowie z Hontu VI. 1517.

Zpráwa o ostrowu Malt, kterak od Turkw ob-
ležen a dobýwán IV. 303.

Zpráwa o otázce, mželí knz lowka k užíwání
wel swát. pipustiti, od Sam. Chaliipky V. 726.

Zpráwa o podwoduíku, který wyzdwihowánim po-
kladu lidi šálil V. 356. c.

Zpráwa o pohebním prwodu, pi kterémž tlo J.

Sw. oslaweného papeže Pia VI. pi swém pe-
wážení z Walencie ... do AVatikanu . . . pene-
seno bylo, od J. Ruiika VI. 1046. o.

Zpráwa o poslední nemoci, smrti a pohbu J. K. W.
knžny III. AVelikého knížete Toskánského V.

291.

Zpráwa o polšowání nemocných, pel, od Ad, z

Weleslawína IV. 1907,

Zpráwa o pešastných následcích u msta Lipska,
od Tom. Fryaje VI. 969.

Zpráwa o píjímání welebné swát. pod jednau sp-
sobau, od "Pet. Linteona IV. 1408.

Zpráwa o Plolom. Arfaratowi IV. 261.^

Zpráwa o pwodu bratí, od 3Iat. Cerwinky IV.

534.
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Zpráwa o rádu polUickcin, od Hynka z Waldšlciiia

IV. 732.

Zpráwa (V) o rán niorowé IV. 804.

Znráwa o rozliných wcech iiií-sta Pražského
III. 174.

Z(trá\va o smrti cis. Rudolfa II. IV. 4.56.

Z|irá\va o spojení sedmihradského, moldaw. a

walaš, Nvojska s kresfanskymi terny IV. 330.
Zpráwa o spuntowáni hrabte (íaurye proti Jaku-

bowi IV. kr. Šotskémii IV. 376.

Zpráwa o starém kalendái Úímskéni, od Šfastného
Opatowského IV. 770.

Zpráwa o swátosti pokání V, 752. 1595.
Zpráwa o tom, co každý kesfan katol. wiili a

zachowati má, od Jiljího Scxsleltera VI. 1807.
Zpráwa o lístawu slowanském pi ew. lyceum w
Prešporkn VI. 1132.

Zpráwa o wécech, které k dosáhnutí wéného spa-
sení |)0tebné jsau V. 14-')6.

Zpráwa o weíeíi páné, od Wácsl. Hussonia Pacow-
ského IV. 1353. — od Isaiaše Koneného IV,

1337. — od Mat. Krocinowského V. 79. a. — od
Kokosa VI. 1770.

Zpráwa o welikém triumfu ku poctiwosti sw. Fran-
tiška Xav. w mst Neapolis drženém V. 1169.
1271.

Zpráwa o wítzslwí nad armádau tureckau V.
355. f.

Zpráwa o wojácích Passowských IV. 5G9.
Zpráwa o wolení a korunowání ímského krále,

pel. od Wácsl. Jos. Pelikána V. 266.
Zpráwa o wšelijakých reliiiuiich staroeských V.

1162.

Zpráwa o wypodobnéní bílého medwda V. 552.
Zpráwa o wyswobození dwau synw pana Flori-

ana Kry spek a od zamordowání w Paíži IV.

ÓOO.

Zpráwa o založení, prospchu a nynjším spoádání
eského institutu pro nmé , od Jos. Red. Zape
yi. 1254.

Zpráwa o založení pro chudé na Buk woj.sk ých
panstwích VI. í'223.

Zpráwa o zázracích a obrazu neb statui nejsw. p.
-Marie w Koryanech w Moraw V. 1232.

Zpráwa o žiwot a blahoinném psobení AI. Klára,
dokt. fil. a profess. VI. 1060.

Zpráwa o žiwot a inech Josefa Calasantia V.
1304.

Zpráwa o žiwot, muedlnictwí a zázracích sw.
Jana Nep. V. 1344.

Zpráwa obecná III. 828.

Zpráwa obecná, s jakými prostedky psí wztcklost
pedjíti a... hojili se má VI. 1659.

Zpráwa patrná a upímná o Jubilaeum, od J. Peita
Hostaunského IV. 1485.

Zpráwa písma slowenského, od Tom. Masniciusa V.
16.

Zpráwa, podlé eho kazatel niluwiti má III. 677.
Zpráwa, podlé níž skrze zahlazení Thorok a obec-

ného paslwiszka pole ponaprawcné býti m&že,
... od Sam. Fabry VI. 1531.

Zprnwa Prachatic kým strany dowážení soli z
Passowa IV. 1120.

Zpráwa -ro zdrawé a nemocné lidi V. 585.
Zpráwa proccs.sn, kterýž Jakobus Hclliogiosa

pi wzetí kcsiela w mst Košow ped se wzal
IV. 365. V. 387.

Zpráwa, pro odpowdi se nedáwá na ty dwa han-
hwé spisy od starších knéží bratrských V. 698. h.

Zpráwa prošlé hridlandské a jeho .spolu punlow-
nik ohawné zrádv V. 277.

Zpráwa reírul atd., od Kapucina Bcnona V. 476.
Zpráwa rozmlauwání mezi Ferdinandem z Kolowiat

a dokt. Heiwikem Garthicm IV. 1455.
Zpráwa starobylého arcibratrslwa nejsw. ržence

Ježíše a Marie V. 1155.

Zpráwa swdka oitého, co se stalo w Konstanci
III. 159.

Zpráwa sw. žiwota kesf., pel. od Simcona Wale-
ciu?a IV. 1888. b.

Zpráwa toho, co se dalo, když eho XIII. papež
slyšení dáwal poslm králuw Ja panských IV.

554.

Zpráwa užitená lidem pobožným. Píd. 186.

Zpráwa o wítzslwí kesfan&w na moi Adriatickém
IV. 309.

Zpráwa wýtažní, jak císasko- kurfirslo- ba worská
íšská armáda dw francauzsko - weymarské ar-

mády zbila V. 2(53.

Zpráwa, z jaké píiny Jan Salele krále zamordo-
wati chtl IV. 374.

Zpráwa z ležení u Gokerna IV. 331.

Zpráwa z slowa božího, jak se prawí kesf. w pí-
hod sinrti chowati m.njí IV. 1817.

Zpráwa, zahradn stromy na nejlehí spsob wy-
woditi a obchodif, od Sam. F^abry VI. 1536.

Zpráwa založení Leopoldinského w cis. rakauském
k wyslancftm w Americe VI. 1116.

Zpráwa, že Martin Luther we wšech artikulích, o
kteréž s ímskými papežníky rozepe jest, tak

wil a uil, jakž . . . w asích sw. Apoštola . .

.

ueno bylo, pel. od Wiktorína F^acilidesa Mez-
ického V. 699.

Zpráwa žiwota kesf., od Vateliusa Launského IV.

1901.

Zpráwce duchowní etc. VI. 2110.

Zprawowání wel pro lid obecný, od Jos. Janišc

VI. 1511.

Zpráwy a posluhowání církewní na Horách Kut-
nách V. 1107.

Zpráwy o nkterých osobách z jednoty bratr. IV.

616.

Zpráwy o swcení tetí jubilejní slawnosti reformací,

z nm. pel. od Jos. Krejího VI. 1112.

Zpráwy pí službách úadu knžského w jednot
bratr. IV. 1730.

Zpurné ženské w Serailu, od Tolda Vi. 635. 26.

Zrádce, dle Holbeina VI. 635. II. a.

Zrcadlo bolestn^é matky boží, od Feli\a Kadlinského

V. 1278. a).

Zrcadlo asného i wného žiwota, pel. od W. Pa-
raubka V. 1521.

Zrcadlo duchowní IV. 1812.

Zrcadlo duše, z lat. pel. od Ji. Konstance V. 1408. b.

Zrcadlo dwau bohá, od Tob. Mauenína IVk 698.

Zrcadlo híšného wtší, od Jí>na Husa III. 608. f.

menší III. 608. g.

Zrcadlo híšných, od Tom. Štítného" IT. 122. též III.

895.

Zrcadlo Jesuitw IV. 609.

Zrcadlo kacístwí, od Zach. Bruncwíka IV. 1422.

1620. p.

Zrcadlo každého lowka híšného III. 884.

Zrcadlo knžské, od Jana Augusty IV. 1233. a.

Zrcadlo kesf. ili potupení tohoto swla III. 883.

Zrcadlo kesf. skulkw V. 1422.

Zrcadlo markrab. morawsk., od P, Paprockého

IV. 413.

Zrcadlo marnotratných III. 205.

Zrcadlo milosrdenstwí a swátosti, aneb krátký wý-
tah žiwota blahosl. Jana božího. . . V. 1275.

Zrcadlo mrawomaudrosli, od J, Gallaše VI. 1192.
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Zrcadlo náboženstwí, od Jind. Hofmana V. 1109.

Zrcadlo nemocných IV. 1868,

Zrcadlo panenské, od Paw. Waniše IV. 696.

Zrcadlo pašiowé, z lat. pel. od Ji. Konstance V.

1408, e.

Zrcadlo pobožnosti, od 3Iik. Kincla V. 1601. 1641.

Zrcadlo poctiwé ženy, od Ji. Streyce IV. 714.

Zrcadlo pošetilosti, od Ant. Borowého VI. 783. a.

Zrcadlo potšení IV. 708.

Zrcadlo prawé udatnosti pannám , ženám z žiwola
sw. Kateiny V. 1261.

Zrcadlo píkladiiw, od Ant. Borowého VI. 783. b.

Zrcadlo píkladw k nauení a obweselení, od W.
Krameriusa VI. 1286. a.

Zrcadlo rodiny bezbožné, od Wíla Jakše IV. 1630.

f. 1891. b.

Zrcadlo Slowenska, od Ben. Prawosl. Cerwenáka
VI. 1004.

Zrcadlo snaubeným a spojeným manželm, od Hynka
z Waldšteina IV. 1886.

Zrcadlo slawu ženského, od Jeronýma Stíbrského
IV. 720.

Zrcadlo swaté, od Mat. Šteyra V. 1290.

Zrcadlo swta, pel. od Nat. Wodanského IV. 1873.

Zrcadlo šlechetnosti pro mládež eskau, od W. Kra-

meriusa VI. 1286. b.

Zrcadlo umírajících V. 1455.

Zrcadlo utrha i rauha , od Woj. Koary VI.

367. e.

Zrcadlo wšeho kesf. náboženstwí, od Jana Opsy-
matesa IV, 1387.

Zrcadlo wýborného, sedlského obeowání, z nm.
pel. od Tom. Fryaje VI. 1193.

Zrcadlo zákona nowého. Píd. 182. b.

Zrcadlo zatwrzeného swta, pel. od Jak. Mollerusa

IV. 1860. 1862.

Zrcadlo zkázy msta Jerusalema, od Zach. Brunc-
wíka IV. 1884.

Zrcadlo zlaté, kniha o powolání a maudrém wolení
stawu, od J. Jawornického VI. 1303. d.

Zrcadlo zlaté pro mládež škole odrostlau, od J. Ja-

wornického VI 1196. a.

Zrcadlo ženského pohlawí VI. 203.

Zrcadlo židowské, od Arn. Ferd. Hessa IV, 13G9.

Zrcadlo žiwota kesf. Píd. 130. 187. též pel. od
Krištofa IV. 1828. b.

Zrcadlo žiwota na wýchodní Ewrop, od K. W.
Zapa VI. 1005.

Zrcadlo žiwola wného IV. 1.837. — od Tom. Ba-

worowského IV. 1270. — od P. A. Anastasia V. 727.

Zení dwrnosti k nebi w 7 modlitbách, pel. od

P. Ferd. Riegra VI. 2399.

Zrinský, wiz: Mikuláš.

Zízení bratrsfwa literatw w eských Budjowi-
cích IV. 487.

Zízení markrab. morawsk. III. 299. IV. 923. 92 1.

925.

Zízení msta Hranic III. 166.

Zízení Ncdwdické V. 618.

Zízení o komorním hejtmanském a dworském saudu
IV. 913.

Zízení o mincech JMC. Ferd. IV. 954.

Zízeni o posudném krále JM. IV, 931.

Zízení o spráw hradu i panstwí Potcnštein-
ského p. Woj. z Pcrnšleina III. 179.

Zízení o wyzdwižení desk zemských pohoelých
IV. 914. 919.

Zízení politické obecných škol w c. k, zemích,

pel, od N, Waka VI. 1681.

Zízení privilegií koniny a králowslwí esk. III.

473. IV. 967.

Zízení pro zemskau eládku w echách, Moraw
a Slezsku od 30. záí r. 1782. VI. 1667.

Zízení r. 1608, od Polixeny z Lnbkowic IV. 870.

Zízení ádu nejjasn. a nejwvš. Kuna V. 457.

Zízení Tšínské IV. 928. í)29.

Zízení wSech in ke cti a sláw samého boha V.

1436.

Zízení wojenské Jana Zižky III. 243. — Hájka
z Hodtína III. 242.

Zízení zemské knížetstwí O polského a Rati-
boského IV. 927.

Zízení r.emské králowstwí esk. za krále Wladislawa,

od Petra Zdeka ze Šternberka a wládyky Al-

brechta Rendla z Aušawy 111. 296.

Zízení zemské Ferd. I. IV. 915. 916. 917. 918.919.

921.

Zrost a prospch 121etého w chrám Jerosalemském

uitele p. J, Kr., od J. Hynka Dlauhoweského
V. 889. a. 1242.

Zteení Rozenberského hrndn, od Stuny VI. Gll. I.

Ztracené dít, od Kotzebue VI. 689. o.

Ztracené dít, od Šmída VI. 1334. a.

Ztracený syn, od Smida VI. 1334. a.

Ztracený syn, od Zimmermanna VI. 871, a.

Ztracený ráj, pel. od Jungmanna VI, 543.

Zub Wilém, wiz: Psaní.

Zstání a swolení knžstwa pod obojí na snmu w
Praze 1521 o swátosti pod ízením m. Wácsl. z

Litomyšle administrátora arcibisk. Praž. III. 438,

Zuzana, komedie IV. 223., od Šediwého VI. 608. e,

Zwání na swatbu V, 4 5,

Zwstowatel VI. 742,

Zwíkow, wiz: Dopisy, Poznamenání,

Zwon sw. Bariolomje w ni. Rakowníku V,

933. b.

Zwonky, od Boža VI, 882, c. 912.

Zwuk ewangelium wného, od 3Iat. Bodá V, 137,

Žáek má zalíbení w Bohu a w modlení VI. 2338,

Zúek škol pobožných V. 8.

Žádost almužny pro zachowání od Františkánu
swatých míst V. 433.

Žádost k nowému roku ueným Cechm m. Král,

Hradce, od Mir. Krále VI. 423. c.

Žádost spojení z lásky k bližnímu na hrabcírh Bu-

quojských panstwích na spoluaudy a wicchny

ostatní štdré dobrodince, která také w m. Týn
nad Wltawau swj poátek wzíti mže VI. 1227.

Žák. wiz : Re.
Žák' dokonalý, od J. M. Krále VI. 1331.

Žák zdwoilý, pel od J. Jawornického VI. 1303. e.

Žalanský, wiz: Knížka.

Žalá wný pekelný, od Mat. Sleycra s. J. V, 1421. b.

Žalm I. III. 586.

Žalm 50lý Dawida krále IV. 1910.

Žalm 50tý kající V. 884.

Žalm 50lý s wýkladem, od J, Slrannského IV.

1494, b.

Žalm 80tý, od J. Strannského IV. 1494. b.

Žahn 116: IVawráliš se duše má. Píd. 188.

Žalm 118lý kr. Dawida, od Daw. Crinita z Hlawa-

owa IV. 112.

Žalm 103 a 136lý, od Ji. Dykasta IV. 130. b.

Žalm 151ní III. 607.

Žalmicky s písnikami. Píd. 193.

Žalmuw 150 na spsob modliteb složených, od Ji.

Chobotidcsa IV. 1990.

Žalmowé aneb zpwowé sw. Dawida III. 48.

Žalmy (Žalmowé) a nkteré ásti bible III. 585.

Žalmy a písn duchowní staré i nowé, od Jiíka

Tarnowského V. 86.

Žalmy církewní V. 666.
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žalmy sw. Dawida IV. 140. — od Melistra Krtského

IV. 109. — od Wíta Pliagela Píseckého IV. 141.

Žalmy, od Jana Streyce IV. 101.

Žalmy w rythmy eské složené IV. 151.

Žaloba koruny eské III. 51. a.

Žaloba na Husity. Píd. 185.

Žalost nad smrti otce j. Kniž. Eminenc, p. Wolfganga
Ilanibala kardinála z Schrattenbachu, . . . o Jos.

Dresera V. 1093.

Žalostný hrad, bolestný sklad, wznešený swéta po-
klad t. j. slaw. pani. nejjas. a nejmoc. p. p. Eleo.

Matf. Terezia . . . . w chráme w Rakowníce
predstawená V. 288.

Žalozpw k památce Štp. Dugy VI. 488.
Žaltá >Vitenberský II. 109., Žaltá weíej. bibl. Praž.

, II. 110., Žaltá kapit. Praž. II. 111.
Žaltá Podbrad. II. 112.

Žaltá bibl. Olom. II, 114. III. 573.
Žaltá bibl. Praž. III. 574. 575. 576. 577. 584.
Žaltá u Františkán w Praze III. 582.
Žaltá u Wácsl. Wodiiana III. 583. též III. 598.

Žaltá sw. Dawida, od Jana 'Worlického IV. 67, —
IV. 81.

Žaltá sw. Dawida IV. 1188.— od Mat. Stíbrského
IV. 1189. _ IV. 1190.

Žaltá sw. Hieronvma IV. 1760.
Žaltá sw. Auííusina IV. 1780. — IV. 1924.
Žaltá na zpsob modliteb složený , od Petíka J.

. z Benešowa IV. 1929.
Žaltá pro wojáky, od Ji. Fera V. 84. 1539. f.

Žaltá sw. Dawida V. 135. — od Wácsl Worlického
V. 143.

Žaltá kr. Dawida V. 667. — od Ji. Pelrinanna VI.

, 193. a.

Žaltá kr. Dawida VI. 1725. — pel. od Opise VI.
1726.

^altáe tyry pergam. listy II. 113.
Žaltáe zlomek w Brn II. 115. — w Museum c-
, ském II. 116.

Žárliwá panika, od Kotzebue VI. 689. p.
Zatec, wiz: Kázaní.^

Žffár, wiz: Mater, Žena.
Že i wzdlaní lidé chrám P. nawšlcwowali mají,

, kázaní od Melcera VI. 2060.
Žebráci, komedie IV. 226.
Žebrák, wiz: Kniha.

Žebrák, dle Rnupacha VI. 635. ccc.

Žehnání poslední a laucní p. Kateiny Anny roz.

šlechticky z ían, od Ad. Hynka Mladoty ze
Solopisk V. 1083.

Žehnání proti krúpáin a zlému powctí V. 1677.
Zchnúní smutné loweka urozeného do daleké kra-

.
jiný se ubírajícího, od J. Ant, Haufa V. 1096.

Zena krásná náramné Sara u zrcadla t.j, ... khVster

Žtrárský ,,. studnice Maric nazwaný, od Karla

.
Bor. od sw. Remiffia V. 981.

Zena silná, rhwalozpw pohební Thcresii Mado-
. any, od Jos. Nejedlého V. 1097.
Zcnichowé, od Macháka VI. 649. f.

Ženská lest, od Píbramského (Škody) VI. 892.
Ženský boj, od Klicpery VI. 644. (1 II. a.

Ženských .se štítí, od Kastelli-ho VI, 673. b' Sw.
.IV. 3. VI. 689, d.

7. Zero'ína Karel, wiz: Dopisy,
Žert a prawila VI. 788,
Židlochowií c, wiz: Wítání.
Zidowská wáika, wiz: Hl.stotie.

Ziwa, spis rolnický j, lesnický, od Polce IV. 1505.
Ziwé hodiny, od Prok. Sediwého VI. 608. II, b.
Ziwlowé tyry proti híšné duši bojující, od Karla

Raína V. 865. a.

Žiwobytí pokojné a šfastná smrt ... t. j. nábožné
^

bratrstwo , . , sw, Jana Nep, ... w Lit ni V. 1145,
Žiwot a píhody dwau wzn, od Jussieu VI. 883, V.
Žiwot a ei N. J, Kr., od Jos, P. Wácsl. Ditrycha

VI. 2162.

Žiwot a sláwa sw. Wácslawa III. 922. též z lat.

^
pel. od Felixa Kadlinského V. 1278. b.,

Žiwot a smrt pana Aleše Paízka, od J. Štpánka
VI. 1057.

Žiwot a uení P. J. Kr., z nm, pel. od Leop. Ja-

kobi-ho VI. 2159, též VI. 2163.

Žiwot a za sw. wyhlášení sw. Jana Nep. V. 1322.

Žiwot a zázraky sw. Antonína Paduanského, od
Fr. z Rozdražowa V, 1267.

Žiwot sw. Isidora, od Jana Dlauhoweského V.

, 1279. c.

Žiwot sw. Mikuláše, od Ant, Beatilla V. 1345.

Žiwot sw. Wincenliusa Fereria V, 1360.

Žiwot Alfonsa Rodriquez V. 1276.

Žiwot sw, Alžbty, dcery krále uherského Ondeje
II od Marie Antonie VI. 2176.

Žiwot sw, Anežky, od Ji. Plachého III. 916. —
V. 1277.

Žiwot sw, Barbory, od Ji. Fera V. 1254. e.

Žiwot sw, Benedikta V, 1325.

Žiwot, ctnosti, muedlnictwí a zázrakowé blahosl,

^ Fidela z Sigmaringu V. 1341.

Žiwot dtinský G e o r g i 1 1 a Sam. Klalowského.

^ Píd. 26.

Žiwot dtinský Jak. Straby. Píd. 147.

Žiwot sw. Dominika, patriarchy welikého V.

^ 1299. 1369.

Žiwot filosofuw pohanských, od Šim. Lomnického
IV. 619.

Žiwot sw. Frant. Xav. IIL 913. 918. VL 2181. též

^ od Jos. erného VI. 2187.
Žiwot Františka de Hieronymo patera welebného,

^ od W. Alexia Schmidta pel. V. 1324,

Žiwot sw, Gotharda, od Jana Rulíka VI. 1012. b.

Žiwot Ignacia Lojoly IV. 1795, též od Ji. Fery
IV, 1796.

Žiwot sw. Isidora, od Ji. Fera V. 1254. b. V.

Žiwot sw. Iwana, od Ji. Barlholda IV. 1787.

1357.

Žiwot Jakuba palriarchy, od Simeona Walecia IV.

1480. 1794.

Žiwot sw. Jeronýma III. 912. — od Siní. Wale-
cia IV, 623.

Žiwot Jana Augusty, od J. Blahoslawa IV, 614.

Žiwot Jana Husa IV, 622.

Žiwot Jana Husa a Jeronýma III. 157.

Žiwot Jana Nep.. od Ji, Fera V. 1254. i. V. 1297.

1311, 1323. — od Karla Mageta V. 1321. - od

. J. Rulíka VI. 2166.

Žiwot sw. Jana od Kíže, serafinské panny sw. Te-

, režie prwního . . . nápomocnika ... V. 1333.

Žiwot sw, Jana |)rwního pjiustewníka w Cechách,

od Frid. Bridela V. 1269. a.

Žiwot sw. Jana Sahagiintského V. 1301,

Žiwot Jana Sarkandra, od Jos, J. Dudáka V.1327.

Žiwot Ježíše Nazaret, VI, 2182.

Žiwot sw. Josefa Kalazanskélio, z nm. pel. od

^ Amadeusa a s, Antonio V. 1365.

Žiwot sw. Josefa z Kopcrtina služebníka božího

V. 1298.

Ziwot Karla IV. II. 77.

Žiwot sw. Kateiny III. 915. — pel. od Kašp.

z Palotinu IV. 1789.— od Jana Sixta z Lerchen-

lelsu IV. 1794. b.

Žiwot knzi táborských, od M. Jana z Píbrami

III. 160.
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Žiwot knžny z L ich tens ( c ina, od Ant. Jos. Dre-
sera V. 351.

Ziwot knížele líristoslawa, od Jana Beckowského
V. 1300. a.

Ziwot kníiele z Salm-Salin arcibisk. Praž. VI. 1053.

Žiwot kesfanské dweky VI. 2272.

Ziwot Lan don w, . . . od AV. M, Krameriusa VI.

1040. b.

Žiwot sw. Lidní i ly V. 12C'2. — od Jiího Fera V.

1254. h. — od Feli.va Kadlinského V. 1278. c.

Žiwot sw. Linharta V. 13G8.

Žiwot Ludwíka XVI. kr. franc, od J. Rnlíka VI.

1046. a.

Žiwot iMahomela 111.164.— od J. Ilýlda VL 1051.

Žiwot Marie Bonawentnry panny ádn sw.
Benedikta, z lat. pel. od Kiištofa Lnpiusa V. 1287.

Žiwot Marie panny matky boží V. 1306. — od
Joach. Jindry VI. 2195. — od W. Stacha VI. 2173.
— od W. Fešiny VI 2192. — od Jos. AVolýpky
VI. 2193.

Žiwot Mariina Lntera, od Ond. Plachého VL 1045.

Žiwot Maxiniiliana cis., od M. Bydžowského IV.

432. a.

Žiwot sw. Mikuláše z Tolenlinn V. 1'266.

Žiwot generála Moro, od W. Krameriusa VI. 1054. a.

^iwot nkterých swatých IV. 157.

Žiwot sw. Norberta, od Jana Si via z Lerchen-
felsu V. 1252. a.

Žiwot, obcowání a skonání sw. Františka Pau-
lánského V. 1292. 1296.

Žiwot sw. Ottilie, od Šilfncra VI. 2177.

Žiwot Pána našeho Ježíše Krista II. 140. 144. IV.

155, — od Si.xta z Ottersdorfu IV. 1783. — od Ila-

berniana IV. 1785. — V. 1240. 1243. — z nni. pel.
od Edelbirta V. 1244. — pro dílkv, od J Lel-

tingera VL 2169. — od Medlína VL 2l61. — z

pederícna pel., od J. Hýbla VI. 2164. a. — od
Jana Grocha VI. 2158.
— pro dcti a dosplé lidi. Píd. 193.

Žiwot sw. patron eských, od Ji. Fera V. 1254. f.

Žiwot sw. Petra niuedlníka, od B. D. Brendla V.

1309.

Žiwot poctiwý a ctnostný, pel. od Trojana Nigel-

liusa z Oskoína IV. 6"99. 1859.

Žiwot sw. Prokopa II. 34. IV. 1798.

Žiwol sw. Reginy, od Bruna Karluzlana III. 917.

Žiwot sw. Kehoe IV. 1791.

Žiwot sw. Kemeslníkíiw, od Ji. Fera V. 1254. c.

Ziwot sw. Rosalie V. 1268.

Žiwot swatých jmen a wla.sti patron, od Jahna
Engelb. VI. 2174.

^iwot swatých na každý den celého roku VI. 2168.
Žiwot sw. Terezie, od Jos. erného Ví. 2186.
Žiwot Tobiáše, od Jana adaverosa IV._ 1470.
Žiwot sw. Vincenzia de Paul, od \V. Šlulce VI.

2197.

Žiwol sw. AVácsIawa V. 1272.
Žiwot we snách, od hrahélc Sch. VI. 673. 21.
Žiwol sw Wolfganga bisk. 1326.

Ziwotopis Juna Aupického IV. 617.

Žiwolopis Ant. Ha niky e , . . od J. Pohoelého VI.

1063.

Žiwotopi> sw. Jana Nep., od J. N. Ziinmermenna
VL 2185.

Žiwolopis Martina Lutera, z ném pel. od M. Dur-
galy VI. 1062.

Žiwolopis blahosl. Marie E lekly, pel. od J. W.
Sommera VL 2189.

Žiwolopis sw. Prokopa, od J. Zimniennanna VI.

2199.

Žiwoty a ei otc aegyptských II. 148.

Žiwoly ty patriarchu, od Jana (íryila z Gryllowa
IV. 158. b.

Žiwoty Krista pána a panny Marie V. 1239.

Žiwoty, sknlkowé . . . swatých a swtic na každý
den celého roku rozwržené, pel. od Alb. Cha-
now.ského V. 1249.

Žiwoty swatých, pel. Seb. Scipio IV. 1790.

Žiwoly swatých, pel. od J. Acckowského V. 124''.

Žiwoly swatých 12 apoštolw, od Jiího Fera V.

1254. d.

Žiwoty swatých panen, od Tom. Ign. Placalia V.

12.^8. c.

^.iwoty swatých, zwlášlé sw. Jana !N'cp. V. 1328.

^.iwoly swatých starého low. Jež. V. 1343.

Žiwoly swétic, od Tom. Ign. Placalia V. 1258. d.

Žižka, wiz: Kronika, O Janu Zižkowi, Zízení,

^.ižkw dub, od Klicpery VL 644. fi. I. b.

Žižkfiw me, od Klicpery Vj. 644. a. i.

Žlutá zimnice od hrab. z Konigiu. VL 635. h.
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Dodatky k ží\voto|H^iiiii.

Ausobský, Coeleslin. — Sliidowal na íryni-

nasiiim >v Jindicliowii Hradci ; wstaupil r.

1812 do ádu rranli^kanského ; wysliidowal

polom lilosofíi w Plzni, tlieoloiíii w Praze.

Poswccn na kiižslwi \v Brn r. 1818, stal

se leliož roku kooperatoreni w Daicíih na

Morawé. r. 1827 superiorem w Hoovicích,

r. 1830 guardianem we Slaném, pak w Da-

icích. Roku 18.'i6 ustanowen jest za kaza-

tele a kateclielu w Olicídi; zasláwal od r.

1839 až 18J8 kazatelský úad >v Zásmnkáili;

odkud/, opt dostal se do Olic r. 1848.

Burian. Tomáš, — Powý.šen za majora r.

ISól.
'

Ccrwíok, Slanislaw. — 15yl s;iukroniým

uitelem \v osad sw. Pelra w Praze (okolo

r. 1830); umel, žiwiu se posicdiii lélii

liudbau.

Esop. — I)ok((ír léhaslwí.

a}l, Antoniu Kmil. — Narozen 2G^ liiora

1797 w nmecké wesnici Drážkou icicli na

panstwí Oerwenolirádeckém (Hollienhausj w
Zalccku Sludowal na pymnasiuui w ("ho-

mulowé (1808-1814), na lilosolické (1814
-1817) a práwnické fakult í 1817- 1821)
w Praze. Odhyu práwní praxí civilní m kíni-

celái zemského advokala Jana Grosse (IH20
— 1823) a zkaušku apellaní, uslauj)il 11.

Listopadu 1823 do praxí pi hrdelním saudu

Pražském; stal se 27. Led. 1825 mogislrut-

ním sekretáem w Domažlicích, r. 1832 rad-

ním \v Mirowitích, a hned r. 1833 k. purk-

mistrem w Domažlicích. Od r. 18.50. cis.

okresní saudce w Plzni.

l'erjcnt'ík, Samuel. — Narodil se we Zwo-
len \v Lhrich dne 3. Prosince r. 1793, kdež
otec jeho Jií h>l radním msiskjp. Po od-
hylé .škole domácí dán w 11. roce sláií

(1801) pro dal.ší wzdlání do Báské Bystice,
pak do Šfáwnice, pozdji do Hymawské So-
boly pro nauení se ei miKrarské. Odtud
>vráli\v se do .Šfáwnice, zstal tam do roku
1811, ULÍež sludowal theologii w Prcšpurku
do r. 181.5. Toho roku odebral se na uni-
versitu do Jeuy, kdež sludowal dw léta wc

spolenosti s Šalaíkcm, KoUárem, Thaliípkau,

a oblíben jsa co dobrý zpwák pi guilae,

píležitost ml seznámili se se slawným Gothe

i jinými wýlecuými Nmci tam meškajícími.

Boku 1817 dne 18. Bijna pítomen byl pi
slawnosti akademik nmeckých na Wartburce,

Odebraw se z Jeny w Kwlnu 1818 pes
Bawory, kdež w Baireul poznal Jeana Paula,

slal se nejprwé kaplanem w Báské Bystici

pi lamjším superinleudeutowi
;

poswcen
lamže na knžslwí dne 2. Oerwence 1818;
slal se r. 1820 faráem w Sudicích w No-
wol!ra(bké stolici, roku pak 1827 w Jelša-

w, kdež posud úad pastýský zasláwá.

E^^íalka. — Pedtím professor eského jazyka

na wojeuské akademii w Nowcm mslé za

Widní.

Ilitjniš. — Boku 1851 stal se pošlowním

Kommissarcm pro echy.

Iliumgir;;. — W Bijnu r. 1851 powolán

za profcssora na Staromstské gymnasium w
Praze.

Ilcid. — Umiel r. 1851.

Ilcrzo^. — Wystaupiw z klášlera, umel,

JíSÍk. - Poswceu za biskupa Budjowákého
dne 19. Bijna, a installowán 2G. Bijna roku

1S5I.
^

Kadaw ý. — Posledn zas nawrátil se do

Uher.

kainaryt, František Dobromil Dkan w
Kíiplicich.

Kaiiiplik. - Doktor lékaslwí, nyní (1851)
we llronow za Náchodem.

Kriullk. — Kaplan Ave Hlšen.

klicpcra, Wácslaw. Od r. 1819 školní

radda , a direktor akademického gymnasium

w Praze.

Kopecký, Jan Dalibor. — Doktor lékaslwí;

na smyslicli pomalen nachází se nyní w blá-

zinci w Praze.

Kotlei*. — Obchodník w Turnow: ceslowal

po Sibirii , kdežto ml ástku w lamjších

zlatých dolech.

Medlíii, Jan. — Umel co probošt kapituly

Pražsko.
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3Ii'áz. — Dkan ii Wšecli Swalých na hrade

Pražském.

Nénicowá. — Od r, 1851 w hoejších Uhfídi.

Olldi-ák, Prokop. — Od r. 1835 kaplan na

sw. Hoe, od r. 183(5 w Kozmicích ; od r.

1837 katecheUui na lilawní škole w Píbrami.

Jest dkanem tamže od r. 1846.

Pichll*, Karel. — Úedník pi autlárnc \\e

Lwow.
Pohan, Wácslaw Alexander. — Sludowal na

gymnasinni w Jíhlaw (Í804-- 1809), íiloso-

lii a theologii w Biidjowicích. Na knžstwi
poswcen tamže dne 12. Srpna 1814, slal

se 23. Srpna téhož roku kaplanem w Plané

nad Lužnicí; dne 28. Ledna 1823 biskupským

notáem; dne 15. Hijua 1830 aráem \ve

Hlawatcícli w kraji Táborském; dne 1. Kw.

1833 faráem w Poiíí nad Sázawau. De-
kretem arcib. od G. Srpna 1842 powýšcn

k dstojnosti dkanské.

Polák, Milcta Zdirad. — Narozen 20. Února

1. 1788 w Zásmukáh. W Praze naAvštwo-

waw školy, -.vzdlal se nejen vv literním,

nýbrž i w hudebním umní, piprawowal se

pod Alšem Paízkem k auadu uitelskéniu,

a stal se pak uitelem w sirotím dom w
Praze. Na podzim r. 1808 pi všeobecném
bojowném zápalu pro obhájení Uakauska proli

Napoleonowi chopil se Polák zbran; slal se

kadetem, a brzy na to praporeíiiikem pi
pluku C. 22. (nyní Felix Schwarzenberls j

We wálce r. 1809 bojowal w bilwách u
Bawoích, pak u Asparnu a Wagramu. Po

skonené wálce leže! ncjprwé w Kráíowé-

hradeck',1 w echách; potom r. 1812 pcsa-

zen co záslupník ke pluku . 1 5 (nyní Nas-

sau), dostal se s týmž plukem do Polska;

• auastcn byl mnohých bitew we wálce roku

1813, wláhl tež r. 1814 do Pyižc. Lola

1814 pi'esazcn co nudzástupnik k uherskému

plukM . 3. (cis. Alexander), pišel co nia-

jclníkuw poboník ku polnímu maršálowi-zá-

stupniku baronu Kollerowi, pi nmž po kon-

gressu Wídcnském pebýwal w Praze a na

statku jeho Obístcwském. S nim, co inlen-

dantem wojska, táhl r. 1820 do wálky wy-
puklé w Neapoli. Zde obdržel od krále Nea-

polskélio ád sw. Mauricia a Lazara, a pe-
býwaw w Neapoli co poboník KoUcriiw až

do smrti jeho r. 1827, stal se polom téhož

roku proressorcm eského jazyka na wojen-

ské akademii w Nowém mst za Wídní.

Jim eský jazyk na tomto úslaw;"' ponejprw

piweden byl k wtší wážnosli. Roku 1830
powýšen za setníka, odebral se k swému
pluku ; ležel se setninau swau r. 1831 na

kordonu proli cholee blíž Nowého .Msta za

Wídní, pak we Betislawi, w Komárnu a opt
we Betislawi. B. 1837 powolán k akade-

mii Nowomslské s dstojenslwím majora pi
pluku uherském C. 39 (Don Miguelj za prae-

Ickta jazykfi, totiž fraucauzského, wlaského,

eského a ma(farského. B. 1843 powýšen
za podplukowníka , r. 1848 za pliikowníka,

nai ež v. 1849 wslaupil s dstojenslwím ge-

nerála do pensí, zaslaužone 411etau wýlenau
službuu wojenskau.

ehák. - Umel r. 1851.

Skuherský, — Doktor w lékaslwí.

Sláma, František. — Sludowal bohoslowi w
^ Budjowicích (1811 — 1814).

Šohaj, František. — Absolvowal práwa w
Praze r. 1839. Doktor lilosoíie; w Bíjnu

1851 stal se professorcm na Staromstském
gymnasium w Praze.

v
,

S^líhes, Gcrson. — Narozen dne 1. Dubna

1812 we Welenicích u Podbrad w kraji

Bydžowském, kamž otec jeho Štpán, rozený

MaJar ze Szánló, stolice Aba-Ujwárské, brzy

po wydáni toleranního patentu za cis. Josefa

II. powolán byl za duchowniiio pastýe now
zízené církwe ewangelicke. Nawšlwowal
hla»vni školu w Jiín, gymnasium dílem lamie,

dilem w Praze na Nowém mst. Studia

(ilosolirká dokonal w Betislawi w Uhích

;

pobyl rok w áp pro seznámení se s jazy-

kem madarskýni; sludowal theologii na ewan-

gclickém úslawu bohomluweckém we Widui.

Ordinowáu tamže za duchowniho, naMrátil se

r. 1838 do otiny, kdež nejprw jako viká,

polom po smrti otce jakožto duchowuí pa-

stý w Libici auinkowal.

Sltka. — Doktor lékaslwí w Kulnéhoe.

Šw ihlík. — Umel w Jilowém.

Swolioda, Jan Wlaslimil. — Umel co ui-
tel u sw. Mikuláše na 3Ialé stran.

Toiíuok, Josef Slawomír. — And uené
spolenosti eské.

Trojan, Frant. Belislaw, — Císaský wláduí

kommi.*;#a w l'liich.

Uilllauf. — Solník dlostelecký, w pensí.

Wašák. — Uitel hudby w Busich.

Wáwra, Slawomil. — ekanec doktorslwí

práwnického ; r. 1851 wzat do wyšctowání
u wojcnskeho saudu w Praze.
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Ka slran 9

30 sinnpci
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203 „

222 „
222 „
234 „

267
281
285
369
369
402
413
414
415
424
448

461
477
486
lS
534
543
543
551
56-2

572
593
595
607

fi07

011

f)15

631
652
673
673

O p r a w y.

ádek poslední místo mnoliá cli mno-
1 „ 45 „ Starcin „ Kowcni
1 „ 5 „, 1613 „ 1612

2 „ 41 „ A^oInického „ Mlnického
1 „ 26 „ 1618 „ 1608

1 „ 29 „ 1618 „ 1608

1 „ 27 „ Vnleliiis „ Valccius

2 „ 38 ,. llicsskazy „ Illieshazy

2 „ 50 „ 1701 „ 1741

2 „ 7 „ Trojan „ Trajan

2 „ 5 . „ 1741 „ 1841

2 „ 54 „ spasení „ psaní

1 „ 31 „ Frant. „ Wácslawa
2 „ 1 „ Hrfa „ Harfa

2 „ 30 „ Vogla „ Wolfa

1 „ 36 „ Kocebiie „ KoUra

1 „ 48 „ Šepe „ Sope

2 „ 47 ,, ílarnionisté dle iMarryala od J. Malého cli Monnonistc,

od J. Malého
2 „ 30 „ Kung ti: Kunc
1 „ 45 „ NatlK „ Malh.

1 „ 3 „ Pnu(a) „ ran(a)

1 „ 28 „ Kroha „ Kroha

2 „ 42—44 si ONV a: Narozen elc. až 17. Srpna buJtež \vy nechá na.

1 „ 1 niíslo 1794 ti: 1799

2 „ 26 „ 1850 „ 1810

2 „ 6 „ Einniannel „ Emil

1 „ 15 slowa: 2. Hiacynlhy VI. 306. 828. bulež wynechána.
2 „ 25 ti: (roku 1850 56 58 let stár)

1 „ 6 místo: Kurandy ti. Korandy
2 ,, 17 „ C07 „ 687
2 „ 23 „ (pel.) „ (nm. sepsal a zeštil)

2 „ 23 „ 1552 „ 1.582

1 „ 45 „ 1829 „ 1839

2 po . 10. wloženy buJte ádky 20 až 24 t, j. slowa: 3. Smida powídky
až í). Topfera : Wéwodw rozkaz VI. 693; na miste pak nynéjším
bulež w y n e ch á n y.

1 ádek 14 místo Wkiitimír ti: AViastimil

1 „ 22 „ radní „ pedseda
2 „ () ti: Apologie bratí eských
2 po témž , 6. wlož: Apologie stawu eských r. 1618. IV. 1065. c. a; e. p.

i
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Tisk Jaroslava Pospíšila v Praze.



Pedmluva.

Vydávaje nákladem Matice eské dodavek a nkolik oprav k „Literatue

eské" našeho nezapomenutelného Josefa Jimgmanna, vyšlé roku 1847—i 849,

jsem si jasn vdom, jaké povinnosti a jakou odpovdnost pi podniknutí tak ne-

snadném na sebe kladu.

Mli jsme totiž a máme ješt, co se ,.Slovníka" a „Historie Literatury" do-

týká, jistým smrem jen jediného Jungmanna! Dotená díla jsou podnes literární

práce nehynoucí slávy a nevyerpatelného užitku ! Jen tichý a ilý genius Jungmannv
byl s to, aby neúnavnou svou pílí a svžestí, ueností a vhlasností samojediuý tato

díla ve svt vnjší uvedl; jsou to arcidíla, ježto jinde jen pomocí celých akademií

vydávány bývají.

Proež žádám každého milovníka literatury esko-slovenské, by se slovan-

skou národní shovívavostí pijal, co zde z prvního a druhého oddlení Jungmannovy

historie literatury naší podávám, a prosím, by mi nápomocným byl píspvky vlast-

ními, kdo jakých pilností svou a bádáním šastn dobyl. Píkladem v této vci bud

pan Josef Jirecek ve Vídni, jenž, jakmile jen doslechl, že Matice mi svila doplo-

vání literárního arcidíla Jungmannova, ihned laskav mi zaslal svých vlastních oprav

a dodavk, jichž jsem zde i jiiž použil. Skládám mu za tuto laskavost veejn své

nejvroucnjší díky.

V ukrytosti ne všem pístupné leží u nás ješt mnohý rukopis, mnohá vzácná

kniha eská, ani Jungmannem ješt neseznána; nech tudíž ti šastní pátelé litera-

tury eské, jimž pístupu k nim je popáno, si neobtžuj ou podati nám, a to bud

v Museum u pán Nebeského nebo Vrátka, anebo v knihovn vysokých škol laskavý

popis nových svých nález. S vdností použijeme takovýchto poukázek. Hodláme totiž

pokraovati v této práci, doufajíce, že snad za rok budeme moci podati obecenstvu

pokraování tetího a tvrtého oddlení; nebo hodláme pok]-aovati aspo do té doby

literatury eské, nežli klesla v žalostný svj úpadek v osmnáctém století. O literatm-u

naši, nov z hrobu svého šastn v devatenáctém století vzkíšenou, a nyní bujae a mile

kvetoucí, a se pokusí síly mladší.

Nemíniž však nikdo, jako by následující listy chtly snad býti prací samo-

statn pro sebe stojící; nejsou niím jiným, než doplky i dodavky k Jungmannov

literatue, a to doplky takovými, že na mnohém míst ani nejsou srozimiitelnými

tomu, kdož by prvé nebyl si peetl patiné místo u Jungmanna. Proež probíráme

zde Jungmanna ode stránky ke stránce, od ísla k íslu, nápodobujíce jeho „Historii

Literatury eské" dle pání Matice podobným tiskem a formátem.

Jelikož dále doplky tyto mají býti jen poukázáním na literární zprávy z té neb

oné doby písemnictva eského, nikoli ale provedenou snad kritikou jich, citujeme mnohý

výrok literární, aniž bychom tím jevili svou náklonnost anebo souhlas s ním ; nebo
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šlo nám hlavní toliko o to. abyclioni podali jako literární apparat k budoucí tepiva

histoni literatury eské, budsi juž lipln. budsi jen ástené i nionograpbienii vy-

dobyté; šl(» nám hlavn o to. abychom podali tenái jako rukovt, kde má hledati

zvst o té neb oné dobé literatury, úsudek a provedení každému ponechávajíce.

Hned po této j)odmluv následuje xfovnek k celv „Historii Literatury

.Iun«*mannové". slovníek jiného druhu, než jsou seznamy knize Jungmannov samé

pidané, jelikož tyto poukazují)u jen k jednutlifým spism, kdežto onen obrací zetel

na celé .skitpeniny. druhy a dttby literatury eské. Slovník takový je prakticky velmi

prospšný. Dejmež ku p. tomu. což se pehojn stává, že njaké knize eské schází

titulní list : tu je velmi nesnadno shledati, zdaž Jungmann tu knihu kdesi vypisoval

ili nic. Pipojený tu slovníek podává pak dobré rady, jak mne zkušenost mnoho-

násobn byla pouila. Staí naši pedkové vytrhávali totiž tituly a. pedmluvy knih.

jen aby knihy tun uchránily ped stíháním censury. Srovnejž jen „Index Bohemicorum

librorum i)rohibitorum et corrigendorum" (Pragac), po r. 1770 vyšlý.

Na konci spisu tohoto je však piložen opt nový seznam všeho toho, o em
se tu jedná, a to seznam vcný a zevrubný v abecedním poádku, jehož pomocí i klí

je podán k Jungmannu samému, jelikož seznamy v literatue eské podané a teprva

])o smrti Jungmannov vypracované neposkytuj ou žádoucí zevrubnost a úsenost. Sp-
sob citování je tam tak zízen, že pední íslo naznauje stránku pítomného spisu,

druhé pak íslo uruje blíže, hlavn udáním ísla, kde na té stránce nachází se spis

citovaný. Cituje-li se njaká signatura knih neb rukopisu beze pipojení obzvláštního,

do jaké knihovny by patila, míní se jí vždy knihovna vysokých škol Pražských,

u Jungmanna bud knihovna Klementinská a veejná, bud knihovna císaská po-

jmenovaná.

Ve spisu konen samém použil jsem dle návodu Jungmannova a abych uše-

til místa jako on, hojných ski"ácenin; avšak doufám, že jsem tím znatelm literatury

nestal se temným v citátech svých. Kdyby tomu však nad oekávání tak býti mlo,
vezmiž laskavý tenái do ruky „(^uellenkunde und Bibliographie der bíihmisch-slo-

venischen Literaturgeschichte", vyšlou v Praze r. 18G8; ta bohdá z pochybností k žá-

danému svtlu a cíli pivede. Komu by na píklad mimo oekávání byl temný citát:

Fejfalík, Leiche str. 21., ten a si laskav vyhledá v „Quellenkunde" jméno Fejfa-

líkovo na str. 235 v rejstíku, kterážto stránka mu ochotn poukáže, že má hledati

na str. 191., co jsou ty „Leiche".

V kolleji Klementinské lí>. listopadu 1868.

Hanuš.



Pehled rozdélení vdeckých u Jungmann<i k snadéjšímu vyhledávání jistých

druh knéh.

Abecedy, viz slabikáe.

Aesthetika, viz krasovila.

Aezopovy bajky, 1310—1409. str. 31., 1410—1526.
str. 64.

Alchymie, 1410—1526. 77.

Allegorické básn, 1774—1846. 403.

Almanachy, 1774—1846. 417.

Anthropologie, viz pírodozpyt, filosolii, lovkosloví.
Od r. 1774^1846 však 456. 476.

Apathekáiství, 1620—1774. 287.

Apokryfické spisy. r. 1410— 1526. sir. 94.

Archaeologie, viz starožilncsli.

Azbukovnak. 1400. .str. 27.; viz slaliikái.

Babictvi, viz porodnictví.

Báchorky, 1774—1846. 421.

Básn allegorické, 1310—1409. 31.. 1774—1846. 403.

Básn dramatické, 1309—1409.30.. 1526—1620. 140.

Básn duchovní, 1310. str. 28.. 1410. str. 61., 1526.

str. 131., 1620. sir. 260., 1774. sir. 377.

Básn historické, 1410. str. 62., 1526—1620. 137.

Básn lyrické, 1310—1409. 28., 1526—1620. 137..

1620—1774. 267., 1774—1846. 385.

Básn milostné, 1410— 1526. 63.

Básn mravné, 1310—1409. 31., 1410-1526. 63.,

1526—1620. 139.

Básn niiavokárné, 1310—1409. 31.

Básn hMiiné, 1310—1409. 30., 1410—1526. 63.,

1526 1620. 139.

Básn pochvalné, 1526—1620. 138.

Básn popisné, 1526—1620. 136.

Básn pohební. 1526—1620. 138,

Básn rodinné, 1525—1620. 138.

Básn rozpravné, 1310—1409. 29.. 1526-1620. 136.

Básn satyrické, viz mravokárné.
Básn svatební. 1 526—1 620. 1 38.

Básn svtské, 1310—1409. 28., 1410-1526. 62..

1526—1620. 137., 1620-1774. 267., 1774—1846.
str. 381.

Básn vojenské, 1410—1526. 62.

Biblí (a ásti jejíj, 1310—1409. 38.. 1410—1526.
91., 1526—1620. 194., 1620—1774. 290., 1774—
1846. str. 488.

Biblická historia, 1526—1620. 212., 1620—1774.
299.. 1774—1846. sir. 496.

Biblické spisy fpehledy písem sv.). 1526— 1620.

194.: písn, 1620—1774. 265.

Bohosloví, 1310—1409.38., 1410—1526. 91.. 1526 -

1620. str. 194., 1620—1774. 290. 316., 1774-
1846. str. 488.

Bratrstva a jich pobožnosti, 1620— 1774. 316.

Bylináe, 1410—1526. 77., 1526—1620. 178.

Cestopisy, 1620—1774. 202., 1774—1846.439.; viz

^ zempis.
asopisy, 1774— 1846. 417.; viz noviny.

asopisové bohoslov., 1774—1846. 490.

ástky biblí, viz biblí.

eské náeí, 2 ; literatury rozvržení, 3.

lovkosloví, 1774—1846. 456. 476.

Djepis, viz historie.

Divadelní umní, 1774—1846. 377.; viz dramatické

spisy.

Divy pírodní, 1.526-1620. 175.

Dobropísemnosl, 1409—1526. 59.. 1526-1620. 128..

1620—1774. 257.; viz pravopis.

Dobrovda, viz filosolie.

Dobytí lékaství, 1620—1774. 287.

Dogmatické spisy, 1310—1409. 41.. 1410-1526.

95., 1526 1620. 197.. 1620-1774. 298.. 1774-

1846. str. 490.

Dogmatické písn a básn, 1620—1774. 266.

Domácí hospodáství, 1774— 1846. 481.

Dopisy soukromé, 1410—1526. 90.

Dovrné listy, 1526-1620. 142.

Dramatické spisv a básn, 1310-1409. 30.. 1410—
1526. 65.. 1526—1620. 140., 1620—1774. 269..

1774—1846. 377. 406.

Drairialické spi.sy duchovní, viz liry církevní, básn.

Dramatika, 1774—1846. sir. 377.

Duchovní romány, 1526—1620. 235.: viz romány.

Epigraminalitké spisy, 1774—1846. 405.

Evangelia, viz biblí.

Filosolicke spisv. 1310—1409.33.. 1410-1526.73.,

1526-1620. "164.. 1620-1774.282., 1744—1846.

str. 456.

Formuláe, 1526- 1620. 193.

Hádaství. 1410-1526. 76., 1526— 1620. 173.: viz

sná. vidní.

Hantýrka. 1774-1846. 372.

Herbáe, viz bvlináe.

Hedbávnictví. 1774—1846. 480.

Historie, 1310—1409.32.. 1410—1526. 68.. 1526—
1620. 145., 1620-1774. 271., 1774—1846. str.

436. 483.

Historie babylonská. 1526—1620. 150.

Historie biblická. 1526-1620. str. 212., 1620-1774.

299.. 1774—1846. 496.

Historie biskupství. 1.526—1620. 160.. 1620 1774.

278.

Historie církc\ ní, 1410—1526.69.. 1526—1620. 157..

1620—1774. 276., 1774—1846. 451.

Historie eská, 1526—1620. 152.. 1620-1774. 272.

Historie larní. 1526—1620. 160.. 1620—1774. 272.

Historie klášterní. 1410—1526. 72.. 1.526—1620.

161.. 1620—1774. 279. 281.

Historie iMakedonská. 1526—1620. 146.

Historie mstská, 1410-1526. 71.. 1526—1620. 155..

1620—1774. 273., 1774—1846. 442.

Historie moravská, 1526—1620. 152.. 1620—1774.

272.

Historie náboženství, viz historii církevní.

Historie nmecká. 1526—1620. 150.

Historie papežská. 1526—1620. 161.. 1620—1774.
278.

Historie politická, 1410—1526. 68., 1774—1846.

436.

Historie polská. 1526—1620. 151.
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Historip roHftv. 1526—1620. 156.. 1620—1774. 275..

1774—1846. 444.

Historie ruiiiiiiiskýi-h núrudii, 1526— 1620. 150.

Historie ruskú. 1526— 1620. 151.

Historie rádíiv. 1410—1526. 72.. 1526—1620. 160
1620—1774. 281.

Historie siezskú. 1526—1620. 151.

Historie Slo>iiiii\ nejda viiéjši. 1.

Historie tatarská. 1526—1620. 150.

Historie turecká. 1526—1620. 146.. 1620-1774. 272.
Historie uherská. 1526 1620. 149.

Historie všeobeená. 1526— 1620. 145.

Historie vd. 1526-1620. 162.

Historie židovská. 1526 1620. 146.

Historické básn. 1110- 1526.62.. 1620—1774.267.
Historicko-doírniatiiké spis>. 1620—1774. 298.
Hodinky. >iz liturgické s|)is\. niodlitcimi knihv.
Hojilelné vody. 152(i -1620." 177.. 1620—1774.285.
Horni naiizeni. 1526-1620. 183.

Hospodáství. 1410 1526. 77.. 1526-1620.177
1620—1774. 286.

Hrdelni práAo. 1620 1771. 28íS.. 1774—1846 477
481.

Hry církoní. 1310 1409. 30.. 1410—1526. 65.
Hudba, 1526-1620. 131.. 1774—1846. 376.: pisn

s hudbou. 1774 1846. 398.

HvzdáslNi. viz niatheniatika.

Idylly. 1620-1774. 265.. 1774- 1846. 402.
Index libr. pr()hii)ilornni. 522.
Instrukci. 1620—1774. 288.

Jazyk slovanský. I.

.Iaz>ka eského .•;la\ a proniénv. 87I-- 1310. 11 12
1310-1409. 22. 27.. 141Ó-1526. 52., 1526-
1620. 120.. 1620-1774. 250.. 1771 -I8J6. 353.

Jazyka eského obrany. 1771— 1H46. 366.
Jednání státní. 1410-1526. 89.

Jinotajiteiné. 1774—1846. 403.
Jména spisovalelu cizích, z nichž do ( štiin pe-

kládáno. 660.

Junginannuv životopi.^ od Tonika. II— \l.

Kalendáe, viz niathcmatika. 1410—1526.76.. 1526—
1620. 171.. 1620 1774. 284.. 1774-1846. 472.

hanceláslví. 1526—1620. 192.: viz právniclví
Kantáty. 1620—1771, 265.
Kázaní, 1410-1526. 108.. 1526-1620 217 1620—

1774. .300.. 1774-1846. 498.
Kázaní pohební. 1526-1620. 222., 1620—1774

313.. 1774—1846. 506.

Klášterv djinslvo. viz historie klášterfi.

Konkordancí, viz biblí.

Koské lékaství. 1410-1526.82.. 1526-1620. 180.
Krasopsaní. 1774— ls46. 369.
Krásovda. 1774—1846. 457.
Kritika. 1774-1846. 457.
Krmení dobytka. 1774-1846. 479.
Kroniky, viz historie.

Kiichaství, 1526—1620. 177.. 1620—1774 '>86

1774—1846. 481.
Chemie, viz známost pírody.
Cholera. 1774-1846. 484.
Legendy 1310—1409. 29.: viz živolv svalvch. du-

<*hovnj roinán>.
Lékaství, 1410-1526 77. 78.. 1526-1620. 178..

1 620- 1774. 286.. 1774-1846. 483.
Lesnictví. 1774-1846. 480.
Libomudrslví. viz liiosofie.

Listy a zápisy úední v Cechách. 1310-1409 37
1.526—1620. 192.

'

Listy na .Morav. 38.

Listy dovrné I. 1526-1620. 142.. 1620—1774. 290
Listové úední. 1620-1774. 290.
Listové soukromní. 1620-1774. 290.

Lileniturn eská. 451—871. 14.: 9. a 10. stol. 16.

;

11. a 12. slol. 16.; 13. stol. 17.: 1310—1409.25..
1409—1526. 57.. 1526—1620. 125.. 1620—1774.
254., 1774—1846. 359.

Literatura ímská a ecká, viz eoká lileraturn.

Liluraie. 1310-1410. 43.. 1410- 1526. 109., 1526—
1620. 225.. 1620—1774. 315.. 1774—1846. .507.

Logika. 1774-1846. 457.

Luba. 1526-1620. 176.; viz pírodozpvt.

Lyrické básn. 1774—1846. 385.

Maar.ské mluvnice. 1774— 1864. 372.

Manská naízení, 1526-1620. 184.. 1620-1774. 228.

.Mathematika (^hvzdástvi. kalendáe, niictví).
1410—1526. 75., 1526-1620. 170.. 1620-1774.
283., 1774- 1846. 470.

Medicína. \ iz lékaství.

MictNÍ. 1526-1620. 170.. 1620-1774. 283.,

1774- 1 8 16. 476.

Mst djinslva. viz historie mstská.
Metary>ika. 1774— 1846. 457.: viz lilo.soíie.

Methodika. Í774-1846. 461.

Milostivá léta. 1410-1526. str. 106.. 1526—1620.
212.. 1620 - 1744. 315.

Milostné básn. 1110— 1526.63.: viz básn svtské.

Minc')\ní naiízcní. 1526-1620. 183.

Misi jcdnotlix \cli djinv. viz historie mstská.
Mládež, spisv" pro. 1526—1620. 180.. 1774— 1846.

463.

Mluvení spusobN. 1526—1620. 129.. 1620— 1774.

258.

Mluvnice eské. 1526-1620. 128.. 1620—1774.
257.. 1774-1846. 370.

Mlu\ nice latinské a ecké. 1526-1620. 129.. 1620-
1771. 25S.. 1774-1846. 371.

Mlínozpyl. 1771- 1846. 366.

Mnoliojazviié spis>. 1620— 1771. 25ís.

Modlící knihv a básn. 1309— 1409. 43.. 1410—
1526. 114.; 1.526-1620. 235.. 1620-1774. 266.

336.. 1774-1846. 515.

.Morní knihv. \iz lékaství.

Mravné spišv a básn, 1310-1109. 30. .34.. 1410—
1.526. 73.." 1526-1620. 139.. 1620—1774. 269.

328.. 1774-1816. 457.

.Mravokárné spisy a básn, 1310—1409. 31.. 1620—
1774. 269.. 1774-1846. 404.

Mravouné, 1526-1620. 165.: viz liiosolic.

.Muzika, viz hudba.

.Mystérie, viz dramatické spisv.

Náboženství. 1410-1526. 49."

Xábožné básn a spisy. 1310-1409. 41.. 1526—
1620. 228.. 1620-1774. 328., 1774-1846. 512.

Nález v královské, snmovní a soudní. 1310 — 1409.
37." 1410—1526. 82.. 1526-1620. 192.

.\ápisv, 1310-1409. 28.. 1410-1526. 65.

IVápisé básn. 1774-1846. 405.

iVaízení rozliná. 1526-1620. 183.

V.rodopis. 1410-1.526. 72.. 1774-1846. 447.: viz

zempis.
.Nauné básn a spisv. 1310-1409. 30. 33., 1410—

1526. 63.. 1526-1620. 139. 164.. 1620-1774.
328.. 1774—1846. 403. 417. 457.

.Návodv (theorie). 1.526-1620. 131., 1620—1774.
260.. 1774-1846. 376. 461.

.Nmecká historie. 1620-1774. 271.

Nmecká mluvnice. 1774— 1846. 372.

Neštovice, 1774-1846. 484.

iVemoci dobytka, 485.

Novellv. 1774-1846. 421.

Novinv. 1526-1620. 162.. 1620-1774. 275.

Novoroní básn. 1620—1774. 267.

Nový zákon, viz biblí. 1620—1774. 291.

Obrany jazyka eského. 1774— 1846. 366.
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Obrazy svaté. 1620—1774. 318.. 1774— 1846. M)9.

Obyeje národní, 1620—1774. 282.

Ostatky svatých, 1620—1774. .318.

Osvícení eského národa. 451-1810. 8.. 1310—
1409. 20.. 1410-1526. 47., 1526-1620. 117..

1620-1774. 241.. 1774-1846. ,345.

Otcové svatí. 1310—1409. 39., 1410—1526. 109..

1526—1620.226.. 1620—1774.315.. 1771-1846!
490.

Ováctví. 1774-1846. 478.

Panství jednotlivých historie, 1620-1774. 'i7:\.

Pastýské bohosloví. 1774-1846. 507.: viz boho-
sloví.

Patenty. 1620-1774. 288.. 1774—1846. 486.

Pkná umní, 1774— 1846. 376.

Písn, viz básn, písn s hudbou, 1774— 1846. 398.

Písn nábožné, viz hudba, 1526 — 1620. 131.; zlonikA

starých písní. 1526-1620. 138., 1620-1774.260.
Planetáe a prognostiky. 1410— 1526. 75.: viz ma-

thematika.

Potái-ství. 1.526-1620. 170.. 1620—1774. 283..

1774—1846. 470.

Pohádky. 1.526— 1620. 139. Mií.. 1774 1846. 406.

421.

Pohební kázaní. 1526—1620. 22?.. 1620-1771.
313., 1774-1846. 506.

Pohební písn. 1620—1774. 267.

Pochvalné písn, 1620-1774. 267.

Pochybné knihy. 522.

Polemika ftheolog.). 1310-1409. 41.. 1410-1526.
95., 1526-1620. 197.. 1620-1774. 292.. 1774-
1846. 490.

Policejní naízení. 1620—1774. 288.

Politická historie. 1774-1846. 4.36.

Politické spisv. 1410-1526. 68. 74.. 1526— 1620.

169.

Politický stav ech. 451 — 1310. 3.. 1310—1409. 19..

1410—1526. 45., 1526-1620. 116.. 1620-1774.
240., 1774-1846. 344.

Polská historie. 1620—1774. 271.

Polská mluvnice, 1774—1846. 371.

Polygiottv. 1774-1846. 372.

Pomocné spisy. 1774—1846. 373.

Popisné básn. 1620—1774. 268.. 1774-1846.400.
Popis život 8 psobení spisovatel oskveh. 529.

Porodnictví. 1410-1526. 81.. 1526—1620. 180..

1620—1774. 287.

Postilly, 1310-1409. ,39.. 1410-1.526. 106. 107..

1526—1620. 212. 215., 1620-1774. 299.. 1774-
1846. 497.

Pouné spisy. 1774— 1846. 417.; viz nauné.
Povtí, úkazy na, 1526-1620. 174.. 1620-1774.

285.

Povídky, 1526—1620. 142.

Práva mstská, 1310-1409. ,36. 1526—1620. 182.

Práva cizí, 1310—1409. 37.

Práva obecná, 1620—1774, 2S3.

Právnictví. 1310— 1409. 34., 1410—1526.82.. 1526—
1620. 181.. 1620-1774. 287.. 1774—1846. 486.

Pravotení, 1774— 1846. ,367.

Pravopis, 1310—1409. 25., 1410—1526. 57. 59..

1526—1620. 124. 128., 1620-1774, 253. 275..

1774-1846. 368.

Právo pirozené. 1774—1846. 460.

Právo zemské, 1310—1409. 34.

Pedpisy, 1774-1846. 369.

Pídavek k literatue (pochybné knihv). 522.

Pírodní zjevy. 1526—1620. 174.

Pírodozpyt, 1410—1526. 77.. 1526-1620. 175..

1620-1774. 28o.. 1774- -1846. 474. 476,

Písloví, 1310-1409.28., 1526—1620. 130.. 1620—
1774. 258., 1774-1846. 374.

Prognostiky. 1526—1620. 171.. 1620—1774. 284..

1774— 1846. 473.: viz planetáe, proroctví.

Prosodika, 1774—1846. 376.

Proroctví. 1410-1:526. 113.. 1526—1620. 173..

1620-1774. 269. 343.: viz zjevení.

Puhony. 1526-1620. 192.

Rakouská historie. 1620— 1774. 271.

Ranhojictví. viz lékaství.

Registík abecední knih eskvrli. 672.

Rodopis. 1620— 1774. 275.. 1774—1846. 444.

Románv duchovní. 1310—1409. 29.. 1410—1.526.
113.," 1526—1620. 235.

Románv svtské. 1.309—1409.31.. 1409—1,526.65..
1526—1620. 142.; viz zábavné .spisv.

Rozmluvy, 1526-1620. 129.

Rozpravné básn. 1620—1774. 268.

Rýmo vnik. 1,526-1620, 131.

ád a práva obecná. 1620— 1774. 28.S.. 1774—
1846. 460.

Kád soudní. 1.526-1620. 181.. 1620- 1774. 288.

ei. 1774-1846. 417.: viz kázaní.

ecká a ím.ská literatura. 1310—1409. 32.. 1410—
1526. 67.. 1526-1620. 143.. 1620-1774. 270.,

1774-1846. 4,34.

emeslnictví, 1526—1620. 177.. 1620—1774. 482..

1774-1846. 482.

ímská literatura, viz ecká literatura.

íšská historie. 1620-1774. 271.

•Salernitanská škola. 1526—1620. 179.

Samskritské mluvnice. 1774— 1864. 372.

Safvrv. 1410-1526. 64.. 1526-1620. 140.. 1620-
1774. 269.. 1774-1846. 404.

•Sedlská naízení. 1.526— 1620. 184.

Slabikáe, 1310—1409. 27., 1410—1526. .59.. 1526—
1620. 128.. 1620—1774. 256.

Slohovda, viz jazyk a stav. 1774— 1846. 376.

Slováe a slovníkv. 1310—1409. 27., 1410—1526.
59.. 1526— 162b. 128. 1.30.. 1620-1774. 2.59..

1774-1846. 375.

Slovenská mluvnice. 1774—1846. 371.: slovensko-
církevní. 371.

Slovesnost. 1310—1409. 27.; viz literaturu mluvnic,
slovník, slohovdv.

Slovozpyt, 1526-1620. 129., 1774—1846,374,; vir

mluvozpyt,

Služebnosti"^ církevní. 1410—1526. 109.. 1526— 1620.

225., 1620-1774. 315.; viz liturgie.

Snáe. 1310-1409. 43.. 1410-1526. 76.; vir vi-

dní, zjevení.

Snmy, viz státnictví.

Spisy, viz obzvlá.štní píjmí jich. ku p. dramatické,
politické.

Spisy, vir pod jednotlivým jménem, ku p. pro mlá-
dež.

Spisovatelé esko-slovenští, 529—659.
Starožitnosti. 1774—1846. 450.

Starých písní zlomkv, 1,526—1620. 1.39.

Státnictví. 1410—1526. 89.. 1526—1620. 185,.

1620-1774. 289.. 1774-1846. 345., 487.

Stavitelství. 1410—1.526. 49., 1774-1846. 471.

Svatá místa. 1410—1526. 115.

Svatební písn. 1620—1774. 267.

Svatí otcové, viz otcové svatí.

Svatých životopisv, vir životopisy svatvch.

Stpastvi, 1774—1846. 479.

Technologie, viz emeslnictví.

Tituláe. 1526-1620. 193.

Topografie, viz historie mst.<iká.

Úkazy, 1526-1620, 174.

Umni pkná, viz básn, romány. 1774—1846. 376,

Velaství. 1774-1846, 478,

Vrouné básn, 1620-1774, 266,



VIII

Veselé nisii. 1620-1774. 267.

Vidní. 1309-1409. 43.. 1.Í26-1620. 173.: viz snaie.

ZJOVlli.

Vla.^liiDst Slovanu. 1.

Vodv hojiteliu'. 1026—1620. 177.

Vojnské l)íí.<n. 1410—1526. 62.

Vojonslvi. 1410-1026.76.. 1526-1620. 175.: XVI.

veku 285.. 1620-1774. 26«. 285.. 1774— 1846.

474.

Všeobctná historie. 1620— 1774. 2''1.
_

Všeslovan.skii nilnvnite. 1774—1864. 371.

Vvilu.vatelstNi. 1410-1526. 75.. 1526-1620. 170..

"1^20— 1774. 283., 1774—1846. 461.

Vvkladv l)olio.slove.-ké. 1310-1409.39.. 1410—1526.

106. 107.. 1526-1620. 212.. 1620-1774. 299..

1774_1S46. 497.

Vvp.sání zemi. 177Í 1M6. 439.

Vysoké skol v Praž-ské, I6l9. 163.

Vz-délavatehié spi.sv. 1310-1109. 41.. 1410-1.526.

110.. 1.526-1620.228.. 1620- 1774. 328.. 1774—
1846. 512.; viz nauné.

Vzteklo.st psu, 486.

Zábavné spisy, 1310-1409. 29. 31., 1410-1526.

65.. 1620—1774. 270.. 1774-1846. 417.: viz

básn, roinánv. novellv.

Zahradniefví. 1774 -l«4fi. 479.

Zákon, slarv. nový: \i/. l»il>li.

Zápisy. 1310-1409. .37.

Zázraky, 1620-1774. 318.

Zem- a národopis, 1310—1409. 33.. 1410— 1526.

72.. 1526-1620. 163.. 1620—1774. 282.. 1774—
1846. 439. 455.

Zjevení. 1410— 1526. 113,. 1620-1744. 343.: viz

vidní, snáie.

Zjevy. 1526-1620. 174.

Zlomky slarýh písní. 1.526- 1620. 139.

Známost zem. 1310— 1409. 33.: pírody, 1410—
1.526. 77.. 1526— 1620. 163. J75.. 1620—1774.
282.. 1774-1846. 4.39.

Zpráva obeeiií, 1774 — 1846. 460.

Zízení, viz práva. z. zemské, 1526— 1620. 181.

Žalmy, 1310—1409. .38.. 1410—1.526. 93., 1526—
1620. 131. 196.. 1620 -1774. 292.

Životopis .Innsrmannuv od Tomka, li— VJ.

Životy Krista, svatých, duchovnieh osob. 1310

—

1409. 40.. 1410-1526. 114.. 1526-1620. 227.,

1620-1774. 26S. .322.. 1774 1K46. 510.

Životy osob svtských. 1310-1409. 33.. 1410—
1526. 71.. 1526—1620. 162.. 1620—1774. 266.

268. 275., 1774—1846. 444.: Jos. .Innírmanna.

11— VI.; spisovatel eských. 529— 659.



Spisové oddlení prvního.
(451— 1310.J

Str. 16. Jmigiiiaimovy historie literatuiy.

IX. a X. stoku.

1. Snmy, jinak Libušin sond li Zelenohorský

rukopis. Je lo nejstarší pergamenový zlomek
literatury netoliko eské', než slovanské vbec.

Pidej k tomu, co Jungniann uvádí, i lísudek Do-
brovského ve Wiener Jahrbiichcr der Literatur roku
1827. svazek 37., kde posuzuje i Safanhovu (íc-

schichte der slav. Literatur i Jungmannovo první

vydání historie literatury eské. O rukopise Zeleno-
horském mluví tam na str. 29.

Novjší literaturu o tomto rukopise viz mimo i\e-

beského v Musejníku ve Vídenském Svtozoru co

pílohu Slovenských novin (sign. 54. A. 125), r.

1857. str. 18. (význam a mythologie „Truta"). Pak
v témže asopise juž samostatné vycházejícím (mu-
sejní signatura 59. E. 12) r. 1858. str. 177. 185.. r.

1859. str. 217. (úvahy o Zel. Rukop. rukou Hermene-
gilda, dílem i Josefa Jireka psány). — O Zel. Ruk.

psal r. 1858 i asopis Posel z Prahy (sign. 54. D.

410) a to v n. oddlení, str. 17., ba tém všecci

asopisové a noviny eské po útoku Tagesbote aus

Bohmen na vzácný ten rukopis, jako ku p. Mu-
sejník r. 1858. str. 600., kde najdeš obranu jeho ze

stanovišt filologického dkladnou rukou prof. Hat-
taly. (Pokraování toho viz v Musejn. 1859. str. 326.

a r. 1860. st. 59. 313.) V. V. Tomek sestavil všecka

svdectví Kováova a jiných o vynalezení jeho, a to

v Musejníku r. 1859. str. 28. 102., který spis vyšel

i Jak. Malým nmecky pro sebe. Taktéž psal o tom

Tomek v Lumíru, 1859. str. 135. — V sedních uené
spolenosti Pra?ské mnoho jednáno bylo o R. Zele-

nohorském, ku p. r. 1859. Hattálqu z básnického

stanoviska, str. 3. téhož roku i J. P. Safaíkem o vý-

kladu vcném, a to hlavn co se týká srovnání d-
diného práva eského k právu nmeckému, str. 90.

Zprávu o tom podaly Pražské noviny, 1859. . 301..

pojednání pak celé vyšlo po smrti Safaíkov v 3Iu-

sejníku r. 1864. str. 3. — O nalezení R. Z. viz též

Svtozor r. 1859. str. 217., kdežto na str. 237. srovnej

i pojednání pod nápisem: Naše básnictví staroeské

a Biidinger.— V Rozpravách svých (sign. 54. C. 245)

klade Jos. Jireek výklad výrazu : ot, oten, Tetva

(r. 1860. str. 95.). I Anthologii Jirekovu ze staré

literatury eské (r. 1860.) i ,.Echtheit", str. 205. teba
srovnati. — R. 1861. podal J. Slavíek v Právníku

(sign. 54. D. 463) pojednání o ordáliích (str. 70).—
V uené spolenosti vykládal Hanuš djiny a roz-

bor R. Z. r. 1866. str. 71., co pak tiskem vyšlo pod

jménem : Schritlum und Schriftwesen v Praze roku

1867. Viz tam stránky 39—67. Co základ starého

práva eského váží si Z. R. hlavn Herm. Jireek

v eském a nmeckém vydání svého Práva eského
a moravského, jakož i ve svém Codexu juris bo-

hemici. — K. Sabina vykládá dležitost R. Z. ve

své historii literatury eské hlavn na str. 39—67.

A. Šembera mluví o nm ve své histor. literatury

eské, n. vyd. str. 34. a / UL vydání, str. 30.— Viz

též valnou literaturu R. Z. v Hanušov Quellenkunde

der bohm. Literaturgeschichle, uenou spoleností

Pražskou r. 1868. v Praze vydanou, na str. 236.. kde
odkázky literární najdeš.

Optovaný v museu eském pokus, zachytiti vy-
bledlé zbytky R. Z. fotografii a takto zachrániti
a rozšíiti je na spúsob rukopisu Králodvorského,
nepodail se bohužel posud.

V nejnovjší dob i k tomu hledno, bájeslovné
i mythicky vyložiti Libušin soud. Viz co se toho
týká pojednání E. Komárka v yuellenkunde (1868)
na str. 158. 205. 208. 211. 221. a Vád. Nebeského
úsudek v Obzoru literárním 1. 1868. . 11. sir. 163.—
Srovn. též Schriftwesen und Schrifttnm (1867) str.

47— 55. a lánek : mythische Literatur v Quellen-
kunde, str. 242. — Korn'a (Nork) pojednání: uber
die myth. bohm. Fiirstin Libuša als Naturgottin auf-
gefaszl (Almanach FJbuša 1850. sir. 452) je vtším
dílem nekritické. Za to zasluhuje ale povšimnutí A.
Bielovskiego: vstep kriticzny do dziejóv Pólski (sign.

22. D. 332).

2. Hospodine pomiluj ny. Tato písei cirkevni

je pozflslalek slovanské liturgie, i když se nedá

dokázali, že složena je Kyrilem neb Methodjem.

Zpívá se podnes v kostelích.

Dobrov. Gesch. d. Spr. u. Lít. 1791. sir. 326.. 1792.

sir. 49. 59., 1818. .<tr. 62. 77. 79. podle rukopisu

univ. knihovny z r. 1397. sign. 17. F. 30. Nepochází

od sv. Vojtcha ; zpívalaf se t. juž ped ním (Cos-
mas). Bolelueký v Rosa Bohemiae (sign. 51. E. 41,

pars altera) má dvojí text a noty. Píse ta neni

všaji snad „jedinou" památkou slovanské literatury

v echách. (H. Jireek, Svtozor. 1858. str. 27).—
Voigt: Kirchengesang in Bohmen (1775. L svaz.

str. 200. uená spolenost v Praze). Písn kostelní

nejstarší eské (Libuša. Almanach nmec. 1858. str.

375). Sabina hist. lit. str. 147. O nkterých zvlášt-

nostech staroeské prosodie od Jos. Jireka. Svto-
zor. 1859. — Fejfalik altechische Leiche, Wien
1862. str. 19. (643). — asopis Dalibor (54. A.

127), 1862. str. 201. — Antholog. staroeská. 1860.

str. 43. — Šembera hist. lit. IL vyd. str. 55. 128.. IH.

vyd. str. 51. Srov. též Nebeského v Obzoru literár-

ním, 1868. . 10. str. 148. — Hanuše v Schrifttum

und Schriftwesen 1867. sir. 18. 25.. pak v Malém
výboru 1863. str. 66. 64.jí Hanku o ostatcích slo-

vanského bohuslužení v Cechách, v Pr. 1859.

Formy nejstarší Otenáše a Vénm v boJm (Páte
a Krédo) dokazují, že pocházejí juž t doby kcsfan-
ství íimsko-nmeckého. O nejstarší formu slovan-

skou pokusil se též Šembera v 3. vydání literatury plr.

50. poznám. 2. Chyb mluvnických v Otenáši dotýká

se tamtéž, udávaje zárovei"!, že ¥t. Sušil leprvn r. 1863

sprostil Páte eskou poslední chyby mluvnické ve

svém kritickém vydání sv. Matouše, str. 81.— Srovn.

též o dvou zpvnících latinsko-eských v univer-

sitní knihovn Pražské (1 1. D. 1. — 17*. J. 20), vSitz.

Berichle d. bohm. Gesell. 1865. U. str. 76. — Co do

ceny hudební písn „Gospodi pomiluj ny" viz Am-
brosovu Geschichle der Musik. U. Band. Breslau.

1864, který vbec si všímal písní staroeských více.

než posud kdokoli z nmeckých spisovatel déjin

hudebních. Srovn. zde str. 5. íslo 21.

1
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3. EtaiujeJium sr. Jana. Zlomek nu pergamene

\ eíi iesko-slovansko-lilurgkk.

.Miisejn. 1829. 11. 3H.— Svlozor. 1858.27. ^o pn-

iiiúlkiíih slov. apo.ilolu." J. Jircek (o oskéni p-
vodním pieklnd evan- 18r)9. str. 5—9) dokládá,

/.c i Uoluiiiouiký evangoiiá stopy litur<íie slov. na
>obi nese. Senibera. hist. lil. sir. 54. 85. 111. vyd.

1867. str. 49. Píklady jazyka, o. 2. Sohriflwescn,

sir. 24. 1867. — Zprávu podával též 7/a«A;a v slovn.

sir. W. 1833. Srovn. též Jos. Jireka píklady pís-

ma sv. v Antiiolog. staroieské. 1860. str. 4.

4. Ctenie zimitielio asu l\ evangelia.

Mimo formy samoho samomu a p. iipomíná v tom-
to rukopise juž málo co na pvodní podobnost

k evangelium sv. Jana. ba formy, jako: niudrafcwo.

íiuchovnitíou a p. jsou dkazem, že pepis sotva

pochází z 13. neb 14. vku. Jireek: o jjuvodním

l>eklad evang. 1859. str. 5—9. Hanka v Rozboru
II. o(ldt'lení. 33. Abhandl. d. k. bohm. (íes. V. Folge
:>.Bd. 1843— 1844. str. 701. áeHiiera. III. vyd. str. 136.

klade spis ten teprva do tetí doby literatury.

5. Jména eská na mincích starých, osobní

a místná.

Voigt : Beschreibung der bobin. Míinzen. Prag,

1772— 1774. J. Madr Verš. iiber die Bracteaten,

insbesondere die bcihmisohen. 1798. (uen. spol.).

Krit. Beilr. zur .Miinzkunde (uen. spol.) 1803. —
Pražské nov. 1825. str. 39. — Hanka v Památkách.
1855. str. 234. 282. 328.. 1856. str. 42. 88. 141. 177.

229. 281. 324. 366., 1859. str. 41. 87. 135. 186. 323.

.'^69., 1860. str. 85. 138. 184. Názvy mincí. Slovenské
nov. 1858. str. 15. Šembera, bist/lit. str. 57. 58. 111.

vyd. str. 26. 53—55. (hojná sbírka). — Zap, Sitz.

Ber. d. bohm. Ges. 1861. str. 25. Vocel. Pravk str.

134. 470.

XI. a XII. století.

6. Jména osob, ek, vrch a j. v kronikách.

Dobner, Pelzel, Pertz nejsou zídla jich jediná.

Šembeia h. lit. II. vyd. str. 29.. III. vyd. str. 26. 88.

rozšiuje však píliš jich objem. Bokv diplomatá
není v prvních svazcích veskrz víry hoden. Nejhoj-
njší a nám nejbližší zídlo takových jmen posky-
tují Erbenova regesta, Moravské desky zemské
a H. Jireka Právo eské a moravské. Srov. Jungm.
str. 28. . 19. — Patil by sem i rozbor jmen boh
a bohy., dn a msíc. .Srov. Šembera, hist. lit.

str. 33. II. ^-^-dání; vili. pak vydání str. 29. . f., kde
však „Živa" jest promniti v „Dzieva". Srov. Mi-
klosich: die slavischen Monatsnamen, Wien. Denk-
schr. 1867. Die Fremdworter im Slavischen. Denk-
schriften. 1868. Weinhold: Jahreseinteilung der Deut-
schen. Universilátsschriflen in Kiel, 1862. Erben:
msíce slovan. .Musejn. 1849. I. 133. Hanuš: jména
msíc. Sitz. Bericht der k. b. Gesell. 1867. 30. pro-
•<ince. Juž dí^e položil Dobrovský základ k vy-
r<vllení jich v Slavíníi a v Slovance, ku p. v Slo-
vance I. 70. 247. Viz též jeho íJesch. der bohm.
Sprache u. Liter. 1818. 71. 92— 103. Spies: rozbor
staroeských místních jmen na -ici. Beseda, 1863.
sfr. 87— 135. Otavan. 1864. . 7—9. Vocel, Pravk
-tr. 1?'). Viz literaturu i v následujícím ísle.

7. Jména t nadacích listinách latinských.

31íslo diplomaláe eského Palackým chystaného
vyšla Erbenova regesta, 1854. (uen. spol. VIII. svaz.).
Zasahují repcsla ta od r. 600—1253. Najdeš tam
ulossariiim a) jmen a slov eskijch, str. 808. b) slov
nmeckých, str. 812. c) index (seznam) jmen osob-
ních, str. 625. 707. d)jnien místních, str. 708—807.

—

Archiv Palackého dospl pátého svazku. Demuta

historie desk moravských vyšla 1857. (sign. 22. D.

300). — Základní listiny klášter, mortuaria a p.

jsou též pcdiiležitá zídla. Srovn. Dobrovský : hist.

lit. 1791. str. 328., 1818. .>;tr.68. 69. 80. 92—103. Šem-
bera hist. lit. str. 57. 59. 87.. 111. vyd. str. 52 (statky

kláštera Holomouckého r. 1131). Valackého krit.

úvaha a výklad základnírii listin kolleg. chrámu Li-

lomiického (Musejn. 1836. str. 323). Djiny nár.

esk. 1. 2. 1862. str. 274.. nota 319. Povšimnutí krit.

lioden i .\rchiv fiir Kuniie Osterr. (íeschichlscpicllen.

>Vien, 1848—1867. 37 Bánde (sign. 22. . 187).

Schriftwesen 1867. str. 32. — U. Jireek, Právo e-
ské a moravské ; Codc.v juris Bohemici. Srov. Sitz.

Ber. uené spolen. 1864. 17. íjna. — Vysvtlení

Jmen i osobních i místních je nejtžší úlohou jazyko-
zpytu a nejtemnjší, viz tudíž následující literaturu:

O jménech na píponu durum, dunum, rigum. Krok
11. 1. sir. 42. od F. S. — Pídavek k zempisným
jmcnúm od B. Tablicc. Krok, II. 1. str. 131. —
O rznosti eských a nmeckých místních jmen,
Kalina z Jaethensteinu v Abhandlungen der bOhm.
Ges. 1824—1826. Neue Folge, 1. svazek. — V. Pe-
likan : jména místní. Musejník, 1830. str. 309. Do-
datky J. Kollára, str. 463. Fr. Palacký: jm. osobní

a kestní. Musejn. 1832. str. 60. — Jména Slavašov,

Bern a p. Kvty 1834. sir. 107. — F. J. Sláma: Jm.

na ice a ice, Musejn. 1834. str. 394. s dodatkem
Palackého.— J. P. ŠafaHk : Jm. národní, Musejn. 1835.

str. 367. Srov. i Starožitnosti jeho. — Chrnla, jm.

obyvatel. Musejn. 1835. str. 327. — Jm. eská v spi-

sech jinojazyných, Kvtv. 1842. Píloha, .str. 17.

27. 29. — Jm.' osobní. Pražské noviny, 18,56. . 243.—
Jm. místní. Poutník Otav. 1859. str. 259. 306. — H.

Jireek v Památkách. 1859. str. 227. — H. Jireek
ve Svtozoru. 1860. sir. 1. 11. 37. 132. — Hulakov-
skij. jm. rodní, Musejn. 1860. str. 146. 297. 420. —
V. Nebeský, Sitz. Berichte d. k. b. G. 1860. II. str.

27.— Jm. cizí v ei eské, Svtozor, 1861. str. 262.—
Miklosichiiv výklad jmen. Úvaha J. Jireka v Svto-
zoru 1860. str. 132. a Nebeského v Musejn. 1861.

str. 85. — Staroeská jm. na -iani. B. V. Spiess v Tá-

boru, 1865. . 33.

8. Evangelium Sázavské i Remešské, též Texl

du Sacre zvané.

Srovn. Hanslika, str. 5. Kyrilica v ném není sv.

Prokopem psána. Viz : P. Biljarski : Sudiby cerko-

vnago jazyka. S. Petersbg. 1848. 2 svaz. Je psána

teprva v 14. stol. Hlaholskou ást psal njaký mnich
slovanský v Emausích. Srovn. Vlastimila, 1840. I.

str. 201. asop. kat. duchov. 1844. str. 11 A. — Kižka
nástin dj kláštera na Slovanech. Památky, 1855.

str. 193., Schriftwesen 1867. str. 28. O jiných pa-

mátkách hlaholských viz zlomky hlah. r. 1853 od-

kryté, pak J. Safaíka o zlomcích Insprukských

(Sitz. Ber. d. bohm. G. 1859. st. 3. 23). Vojtch Šafa-

ík tamtéž. 1859. sir. 60. — Sembera, hist. liter. III.

vydání str. 56. poukazuje zárove i na jiné památky
hlaholské. Srovn. též Hanuše Quellenkunde, 1868.

str. 169. 172. 180. 182. 219. Nauný slov. VIL 314.

Str. 17.

9. Svatý Václave. Píse slarocírkevní.

Rkp. knihovny universitní 17. F. 30. zahrnuje

v sob nejstarší modlitby a písn církevní. Popis

jeho viz u Dobrovského Gesch. d. bohm. Spr. 1791.

sir. 326. 335., 1792. str. 58. 88., 1818. 123. — Star.

sklad. 1823. str. 238.; pak v Rozboru, L str. 131.

O vydání Boleluckého viz výše . 2. — J. Jireek

anthol. staroeská, 1860. str. 43. Sembera III. vyd.

str. 51. 52. — Srovn. též Malý výbor ze staroeské

literaturv. 1863. str. 64. 65. — O hymnech starosto-
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vanských 12. a 13. stol. ke cti sv. Václava vypravoval
podle Sreznvského Hanka v sedni uené spole-

nosti r. 1856. (IX. svaz. sir. 58). Co se týká vy-
dání Hankova té písn: sv. Václave, v starobylých
skládáních (V. 239) viz die gelálschten bíihin. Ge-
dichte, 1868. str. 53.

10. Jména osob z X—AUL stol. v zápisech

úmrtních klášter. Je jich velká hojnost.

O Podlažicském inortuaru ve Švedích viz Dudíka
Forschungen in Schweden, 1852. str. 212. 228., jenž

jej na str. 403. do slova otiskl, ponvadž pepis
Bokv v archivu Brnnském není úplný. — O Opa-
tovickém rukopisu viz Musejn. 1841. str. 317. (Stá-

rek). O klášteru samém viz Památky, 1865. str.

188. (Solá). Sem by patila celá literatura o úmrt-
ních knihách klášterských a kapitulních (mortuaria.

totenbiicher) dílem juž tiskem vjdaných, dílem v ru-

kopisech ješt ležících. Srovn. Seniberovu hist, lite-

ratury. III. vyd. str. 98.

11. Mater verborum ci glossy eské v tak

zvaném slovníku.

Srovn. Skorcova vydání ruské, 1853. v Petro-

hrad. — Sitzungsberichte uené spolen. 1854. 30.

ledna, V. Folge, 8. Band, pak 1865. 6. února, kde
se rukopis musejní srovnává i k starožitnému tisku

toho slovníka encyklopaedického. — Památky, 1855.

str. 186. — Krok, 1865. str. 46. 105. Srovn. Šem-
beru v III. vyd. str. 89. . 4. Co se týká miniatur
Vacerádových v Mater verborum viz Památky, 1855.

str. 186., kde je J. E. Vocel vypisuje. Srov. k tonm
Sitz. Ber. 1865. I. 48.

12. List z botanického slováe^ jejž Ant. Bo-

ek nalezl (Musejn. 1841. str. 104).

Výpis o nm nepodal Boek žádný. Patíf tudíž co

do domnlého stáí (1260) mezi pochybné rukopisy.

1 3. Glossy v homiliích Klementinských^ ci nej-

starší glossy v tak zvaném homiliai „neznámého

eského biskupa".

Rukopis universitní knihovny 3. F. 6. Latinský

text tištn v „Homiliai eines Bischofs von Prag"

saec. XII. von Dor. Hecht. Prag, 1863 (sig. 22. B.

339). — Urení, co vlastn je codex 3. F. 6., t. j. že

to není homiliá njakého eského biskupa, najdeš

v Sitzungsber. uené spolen. 1866. 12. listopadu,

str. 17. — O glossách jeho viz Palach}/ djiny e-
ské (I. 2. str. 289) ; klade glossy do 13. století. Vý-
klad gloss tch a otisk viz v Sitzungsber. uené spol.

1867. 21. íjna, str. 63.

14. Píse, pod Vyšehradem je padlaná jen

báse, co do opisu, dle staré pvodní písn n-
jakého eského minnesángera, patí tudíž teprva

do doby 14. neb 15. stol.

Dobrovský odvolal tvrdní svá o pvodnosti a prav-

divosti její listem k Bowringovi (viz téhož angli-

cko-eskou anthologii), o nmž mluví i .lungmann

vMusejníku 1832. str. 241. O nepravdivosti viz Som-
berovu hist. lit. I. vyd. str. 91., II. vyd. str. 98.. pak

Jirekíiv Echtheitstr. 187. a Sitzber. uené spol. 1861.

31. íjna str. 46. a r. 1867. 25. listopadu a prosince.

V III. vyd. djin literatury str. 102 pipisuje Sonilicra

padláni Hankovi a Lindovi^ str. 102., naopak tonui

ale Hanuš scriptorovi Í.W. Zimmermamtu v knize:

die gefálschten bohm. Gedichte (Prag, 1868). Srov.

Nebeského v Obzoru literár., 1868. . 11. str. 168.

15. Tak zvaná „ milostná píse/í krále Václava L'-'-

je co do pepisu padlaná.
Viz o ní: Haupt: Verhandlungon der siichs. (les.

der Wisz. zu Leipzig. I. Band. — Nebetiký. Musejn.

1H58, sir. 136. — Fejfalík, Sitzungsberichte der >Vien.

Akad., 1857. 25. svazek, str. 332. — Tageahote aus

Biihmen. 1858, . 285, 12. íjna. - Šembera hist.

lit. 1. vyd. str. 91., U. vyd. str. 98., III. vyd. str. 102.

Srovn. Nebeského v Obzoru literárním, r. 1868. .
11., str. 168. — Sitz. Ber. uené spolenosti 1864.

31. íjna a roku 1867. 16. pro.since, str. 99. — I\ej-

ob.šírnji najdeš doklady furniálnílio padlání této

básn skri|)lorem Zirnineriiianiiem v knížce : die ge-

fálschten biihm. Gedichle vom J. 1816— 1849. na

str. 26. 60. Nebeaký, Obzor literární, 1868. . 11.

str. 168., pak roník II. . 2., str. 19. 20., kde po-

suzuje „die gefálschten Gedichte".

16. filossy žaltái-e latinského v Museum. Glos-

sator neglossoval ze své hlavy, než ze žaltáe

juž hotového., jenž byl téže redakcí pekladu,

co Wittenbergský žaltá.

O nm viz Jungmanua na str. 38. . 109. Podobné
glossy viz též u Jungmanna str. 39. . 118.. tudíž

i zde 1. c. Srovn. J. Jireka: o pekladech biblí (10.

svaz. pojedn. uené spolenosti) a Semberu hist.

lit. III. vyd. str. 90., Fr. Schulze: innost knzi
v písemnictví národa eského. 1868. Obzor liter. II.

roník, . 1.

1 7. Rukopis Králodvorský.

Viz o nm Jirekn Echtheit der kiin. H. 1862.

a „Schriftwesen", 1867. str. 55—114. Pak Národní

listy (co do 50tiletého jubilaea) 1867. záí, íjen. —
La Bohéme Leger-a a Frice v Paíži r. 1867. Srov.

též literaturu pi Zelenohorském rukop. (. 1.) polo-

ženou a J. Jireka \ Anthol. staroes., Í860. str. 7.,

pak Nebeského proti Biidingerovi v Sitz. Ber. 1859.

str. 41. a ojjt Nebeského v Obzoru liler. o djinách

lit. eské, éembery hist. liter. 1868. . 11. str. 164—
168. — O listech prof. S^^obody K. R. se týkajících,

Sitz. Ber. 1859. str. 58. Sembera, HI. v>d., str. 92—
102. jedná obšírn i o jednotlivých básních. Srovnali

však dlužno, co Nebeský poznamenal v Obzoru lite-

rárním r. 1868. . 11., hlavn co se týká stejného

pvodu a smru Jaroslava, Ludiše a veršované Ale-

xandreidy (str. 164. 165., zde IL oddl. . 48). pak

o veskrz rozdílném metrickém principu písní Kralo-

dvorských a Alexandreidy. Avšak Nebeský probírá

lam i do podrobná jednotlivé písn R. Kr.. klada

své opané nunní. kde toho bylo nutno.

Str. 18.

18. ^.^Mastikái'-' zvaná báseíi dramatická jest

ást hry velikononé (Osterspiel).

Viz u Jungmanna sir. 30. . 53.. pak sir. 6.5. .
87. Sroyn. Nebeského Musejn. 1847. I. 325. — Swi-
bera hist. lit. II. vyd. str. 112.. vyd. III. str. 125.

Sabina, hist. lil. sir. 251. — Malý výbor. 1863. str.

41—56. Hanuš, die lateinisch-bohm. Ostcrspiole

(Prag, 1863). kde i úel takových her církevních

i literaturu o nich najdeš. — O podobných Mastikái
hrách eských viz (ritidelyho \c Výboru II. 29.

a v Sitz. Ber. d. bohm. (Jes. Í856 (IX. svaz. str. 56).

Tamtéž r. 1861. str. 44 jednal Ambros o hrách ulrpení

pána Krista, jež se chovají v knihovn vys. škol

Pražských. Viz též Ambrosovu Geschichte d. Musik.

2. díl. Co do nálezce ..Maslikáe" viz Nebeského
v Obzoru liter. U. ron. 1868. . 2. str. 22.

19. Zlomek iivota sv. Alexia., veršovaná le-

genda, nyní po Bokovi v archivu zemském

v Brn, o 103 verších. Tato i podobné jí le-

gendy, a se hojn jen v mladších opisech za-

chovaly, palí jednomu velkému kruhu (cyklusu)

básní djespravních církevního obsahu, í epiky
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kesanské, kleráKlo vstupovala na místo plsiii

pohanských, na místo epiky pohanské, kícsfan-

slvim netoliko anedbané, než i pronásledované.

Srovn. JSebeskélio : r.lomky básni djepravnýeh,

v Musejn. 1847. I.: Jirerka (legendy v ieíi vá-

zané, anthol. staroeská, 1860. str. 39.); Hattalu

v Silz. Berichle der k. bóhni. Gesellsch. 1859.

sir. 12. — Zdá se, že pvodn všecky legendy

takové byly netoliko veršované, než i ri/tnorané,

akoliv rým i souzvuk je vlastn opak metra,

verše (rým rytm, rhythmus? nebo slaronm. rim,

gi-rim-an, shodovati se?). Pvod rýmováni je

nejíst : jedni mají za to, že rým je prastarý

spsob okrašlovati e qualitou (hudbou), jako

je verš okrašlováni qiianlitou (poítáním) : dru-

zí kladou povstání rýmu teprva do kesanství

( ? Srovn. Ferd. Wolf: iiber die Lais. Sequenzon

und Leiche, Heidelberg, 1841. sir. 161— t6().

\\. Grimm : zur Geschichte des Reims, Berlin,

1852. str. 117. Masiiig: iiber Urspnuig und

Verbreitung des Reims, Dorpat, 18-t)6).

Nkteré legendy zachovaly se v starších, n-
které jen v mladších rukopisech, nkteré z nich

vzaly bhem asu. ku p. nedbalými opisovai.

zkázu nemalou do sebe a to dílem co se týká

jich obsahu, dílem co se týká jich formy, t. j.

veršfi a rým. Nalézáme jich t. mnoho, v kterých

verš a rým až na nepatrné zbytky je seten.

Srovn. legendy prosaické u Jireka v anthologii

staroeské, 1860. str 55., a poetické u Šem-
bery v Sitz. Bericht d. kon. bohm. G. 1859, str.

35. — Básnictví duchovní epické v dob ped-
husitské od Ninfira v Poutníku Ot. 1859. I.

sir. 43-233., l. str. 67. — Pvod takových

legend je veskrz jiný, než pvod básní svt-
ských, romantických, na pohanstv se zakláda-

jících, ku p. v Alexandreid: srovnalost niezi

nimi, co se týká jích ducha, je jen obou nen-
rodnosl flotanská, nebot málo je legend slo-

vanských, ku p. leg. o sv. Prokopu, Ivanu,

Václavovi a j. Srovn. i Šemheni v djinách lil.

eské, MI. vyd. str. 103. poznamenání 3., avšak

i Nebeského v Obzoru literárním 1868. . II.

str. 165. U Junfiwutmn viz též str. 29. . 4 7.

a sir. 40. . 145., kde najdeš sbor takových

legend pod jménem djit apoštolských a passio-

Hol ci Života svatých muedlníku. Sestavíme

tudíž zde hncíl |)eklad nejznamenitjších jich.

poínajíce

a) Legendou o sv. Alexin.
Viz o nm Nehcského v Mu.sejn. IH.I. F. l.SS.

a FtjfiUka v Sludien 18fil. str. IK. H6. .Šeniheni.
III. vyd. sir. I(i7. - Si. Alexiiis Lehen in arhl ffo-
reimtcn mlul. Brlijmdlmixen. horíuisff. von 11. K.

Massm(n\n{\\MU,xU. ,|. floutschen iValion;il-!,ilcriitiir.

9. Bd.. Onedlinbiirg. J843. sign. 37. II. 170.

b) Legenda o sv. Anselmu.
Vík o nm ii Jungm. sir. 20. <•. 4H.. Indi/, i zde

II. oddl. . 46.

c) Legenda o sv. Anné.
Viz éafaika v .Musejn. 1855. str. 529. — .\hhandl.

uené spolen. Pražské, 1855. IX. svaz. str. 47. Fej-
falíkovy Sludien. II. 1860. str. 6.

d) Legenda o dtttuácti apostolích.

.Miklosi má lu legendu za tuk starou, že ji ve
své chrestomathii palaeosiovenské r. 1861. str. 90.

(sign. S. F. 290) klade co nejstarší úkaz e.štiny.

ovšem niýlkoH. Pocházíf z druhé polovice 13. stol.

Jungmann mluví o ní teprva na sir. 29. . 31.

—

Dobrovskff vypravuje o ní juž v r. 1791 v Gesch.
d. biihm. Spraclio str. 330. pak r. 1792 v II. vydání
str. 71. První zlomek odkryl Durich, jejž otiskl

Dobrovský vlil. vyd. hisl. lilr. 1818. sir. 103—107.
Obšírn ji popisuje Nebeský v Musejniku, 1847. I.

str. II. 20. 22. nŠafaíik tamtéž r. 1846. L str. 296.

,309. a r. 1847. I. str. 309., jenž dokazuje, že Ale-
.randrets a legendy z jedné školy vyšly. Srovn.

Ševtberii v djin, liter. es. III. vyd. 103. poznám. 3..

avšak i Nebeského v Obzoru lit. 1868. . II. str. 165.

Alexandreis odvracela mysl od kresfanství, pichy-
lujíc ji romanticky k pohanstvu, kdežto legendy

o svatých a svticích za smr svj opak toho mly.
Dokonalost formy není juž dostateným dokladem
stejné, avšak ovšem podobné školy. Co ást kro-
niky o císaích ímských klade tu legendu Fejfalík
v Sludien VII. 1861 (Silz. Ber. S. 56). Srovn. Šem-
beru (hist. lil. II. vyd. str. 103.. III. vyd. str. 106..

a JiDUjmanna .samého o djích Apoštolii na str. 29.

. 47. Scmbera psal o dležitosti tch a jiných le-

gend též v Sitz. Ber. d. hiihm. (íesell. 1859. str. 35.,

a Erben vydal úlomek legendy ve Výboru II. co

dodatek k Výboru I. str. 1143.

e) Legendy o sv. Dorot.
Viz Vviior II. str. 18. Malý výbor, 1863. str. 24. -

Mu.sejn. 1848. II. 261.. r. 18.59^.21. (.los. Jireck)-—
Fejfalík srovnává ve Weihnachtsschauspielc aus

Miihren 1864. str. 213. 217. legendy o sv. Dorot
s „legenda aurca" a s passionalem eským, 1495 vy-
šlým (signatura listu iniainabuly GVL CVII.)^— Srovn.

též Jungm. hist. lit. str. 28. . 27. — Sembera, III. vyd.

sir. 109. —Fejfalík, Sitz. Ber. 1858. 29. svaz. str. 319.

f) Legenda o sv. Elibét.

Viz Fejfalík: allbiihm. Legend vom Leben der

h. E. Schriften der hisl. slat. Seclion in Briinn.

1859. S. 57. Je sice v prose, ale eština stará. Po-
divno. že v passionalu latinském se zachovala, jenž

leží v bibl. sv. Tomáše v Brn (Legenda aurea, vyd.

1495, fol. MIX). — Malý výbor, 1863. str. 27.—
Srovnali nutno i nmecký spis: Das Leben der heil.

Elisabclh vom Verfasser der Eridsung. herausgegeben
von Max Kieger. Stufgart 1868. (90. Pnbiication

des lilciar. Vereins in Stutgart.)

g) Pana Ježíše lirista životopis.

1. O božieni narozenie a o boží mladosti^ i
o hoiim dtinství.

Hnkopis 17. E. 8. . 7. vk 14. list 40—57. Po-
ema: „Byl žid, jemuž jméno .loachým, bieše ten

v manželstvie." Koni: „kak by mohl ten hríech

zdieli." Amen. Srov. Jungm. str. 29. . 44. F'ejfalík

Studien, 1860. 11. sir. 12. (Sjtz. Ber. 309.) Nebeský
v Musejn. 1847. I. sir. 596. Šembera hisl. lit. II. vv.
.sir. 106. 124. 131. 166., lU. vyd. sir. 112. .].Jireek

.\nlh()l. slaror. 1860. sir. 44. Hanka o apokryfech

v Silz. Ber. u. spol. 1860. sir. 106.

2. O píchodu Pán do Jerusalema.

Viz Sembera, III. vyd. sir. 107. . 6.

3. O utrpení ili pašije (umuení) pána J. Kr.,

ve verších psaném vypravuje Tom. ze Štítného.
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Viz Výbor, I. str. 754. Srovn. též Výl)or. I. str.

1147 (umuení Páné). Jireek (Antliol. staroeská.
1860. str. A\).~Sembera, III. vvd. str. 107. . 7.

Jungm. str. 29. . 40. 41. 46.

Viz Musejník. 1847. I. 11—22.. kde Nebesktj
mluví

4. o Jidášovi.

Srovn. též Obzor literární. 1868. . 11. str. 16.S.—
Fejfalik, Studien VII. 1861. str. 33. (Sitz. Ber. 86.)—
Srovn. též Musejn. 1829. III. sir. 58. — Malý výbor.
1863. str. 56. Šembera bist. lit. II. vyd; sir. 100." 130.
157.— O Jidášovi a Pilátovi jedná Šembera v Sitz.

Ber. d. bohm. Gesell. 1859. str. 31. — Tamtéž r. 1860.
str. 107 jedná Hanka o evang. Nikodémov. —
Šembera III. vyd. str. 106. . 2. 3.. str. 107. . 6. 7.

5. Zlomek legendy o Pilátovi.

Viz Semberu v III. vyd. str. 106. . 3. Dle obsahu
patí k legendám o životu Krista Pána i legenda
o 12. apoštoUch. Viz ji výše. Srovn. zde i . 4.

6. Zlomek leg. o seslání ducha sratého.

Viz Šembera. str. 107. III. vyd.

h) Legenda o pann Marii.

Viz Jungm. str. 29. . 35—39. Fejfalik Studien
II. str. 13 (Sitz. Ber. str. 310). Že pak jebo zlomek
legendy pracován je dle nmeckéiio Wernher-a
„Driu lit von der Maget". dokládá Studien V. str.

190.— Staroeské básnictví Mariánské. Obrazv. 1861.

sjr. 345. 380. — Jireek, antholog. st. cskáV 1860.

str. 43. — Safaik o žalu Ann (Abb. der bobm.
Gesell. IX. B. str. 47. -^Šembera IlI. vyd. sir. 108.

i) Legenda o sv. Katein.
Peírka, Sitz. Ber. d. bóhm. Gesell. 1859. str. 29.

Musejn. 1851. lil. str. 37. Erben etl o ní v uené
spol. (1859. str. 87) a vydal ji v Praze 1860. — Ji-

reek, Rozpravv, 1860. str. 96. Anthol. staro. 1860.

str. 39. Šembera bist. lit. II. vyd. sir. 105. 168. 195..

III. vyd. str. 105. Dudík, Forschungen in Scbwe-
den, str. 162. — Dokonalé verše, istý rým jako

v Alexandreid. Srov. |)oznámky ped legendou o sv.

Alexiu, . 19.. pak poznamenání k oddlení II. . 69.

k) Legenda o Maii Magdalen.
Viz u Jungm. II. oddl., . 42., tedy i zde II. od-

dlení . 42.

1) Legenda o sv. Ludmile.

Šafaík. Musejn. 1862. str. 318 (slaroslov. ).

m) Legenda o sv. Prokopu.

Jungm. str. 29. . 34.. tudíž i zde v 11. oddlení.

c. 34. Fejfalik. Sitz. Ber. 1859. 30. Bd. sir. 414.,

,32. Bd. str. 310. Šembera hisl. lit. U. vyd. .str. 105.. III.

vyd. str. 111. Opis z r. 1618 v rukopise univers, kni-
hovny 17. A. 26. dva listy. ^Byl v eské zemi je-
den opat X na viekv viekuv. Amen." Srovn. Jungm.
str. 228. . 1798. Jireek (Anthol. staro. 1860. str.

42).

n) Legenda o desíti tisících rytíích (?. pas-

sionalu 1395).

Musejn. 1840. str. 289. Srovn. Jungm. str. 29. .
33. — Rukopis knihovny univers. 17. E. 7. ís. 5. je sire

ze 16. stol., než pepsán ze starého rukopisu. List.

173—180. Srovn. Fejfalik Studien. VII. str. 31.

(Sitz. Ber. 1861. sir. 84). Šembera II. vvd. str. 105..

III. vyd. str. 108. Otiskl ji též Erben ve Vvboru 11.

sir. 6.

20. Zlomky písni národních. Sem pati vlastn

všecky písn starožitné v národu posud žijící,

pak íkadla stará, ba i háje.

^ Viz tudíž nkteré jiísn ze Zpvánky Šafaíkovy.
Celakovského, Kollára. Erbena a Sušila. Sro^n.
Kvty, 1838. Píloha str. 41— 101.. 1841. Píl. str.

29. 33. — Svtozor, 1859. str. 245. 294. Poutník
z Otavy, 1861. I. str. 130. — Že byla hojnost zpvxi
staroeských, dokládá k r. 1158. Víncentius: in eo-
rum cantibus et in eorum sernionibus Mediolani re-

sonat obsessio. Dobrovský. 1791. S. 329.

Literaturu písní národních \iz \ II. oddlení . 30.

zde, a zprávu o ztracených svazcích „carminum
Bohemicorum" v eské Vele 1866. . 17. 65.

(Dvorský: zmínky o starých básních eských.)

2 1 . V prvním oddlení historie literatury eské
mly by uvedeny býti i staroeské modlitby cír-

kevní, formule zpovdní (viz o nich Sitzungs-

bericble d. bohm. Gesell. 1868. 20. ervence).

písn., jako se ku pr. zachovaly v ziomcich hla-

holských Hollerem odkrytých, sfaroslovansky-íe-

skýcli. Srovnej zde sir. I. c. 2.

Viz též staroeské otenáše srovnány se staroslo-

vanskými ve Svtozoru 1859. . 3. str. 209. od Ji-

reka. Šembera jedná o otenáši starém a o véíui
v boha v djin, liter, eské. III. vyd. str. 50. Srovn.

též Ferdiji. Schulze v Obzoru liter. 186Si. . 1. ro-
níku II. innost knží v písemnictví národa eského.
Srov. Jungm. str. 16 . 2.. pak str. 28. . 24—27.
a sir. 28. . ,30. Malý výbor. 1863. sir. 60—67.

Spisové oddlení druhého.
(1310-1409.)

Str. 27.

a) Jazyk.

rt) P r a v o t e n f.

1. Aibuknovnak íi bukvarh slovanský. Jsoul

to dflkazy panováni hlaholské M slovanské li-

turgie v echách (srovn. zde I. oddlení, . 2).

Jakmile t. liturgie eská klesala a konen i kle-

sla, zapisovali si nkteí jako na památku aspo

hlaholský bukvaí-. Toté podobný zje\ kuUnnií,

jako u NincQ s futhorky lunskými.

ZnámcT podnes následující bukvary

:

rt) Bukva Švédský. Podle Dudika (Forschungen

in Schweden) str. 216. 217. je lam na 1. listu co-

dicis gigantei nápis: ..Alphabetum Slauorum neb
azbiikiítidarium'". naež hlaholským písmem: .,opat

Diviš kázal napsali azbukivnak.'^ Jiný kousek per-

gamenu má nápis: „Alphabetum rutcnicitm" s A7/-

rilskoii abecedou. Dndík pipisuje psáni prvnímu

Divišovi (1360— 1366), Dol>rovský a Jungmann dru-

hému Divišovi (1385-1409). udik opírá se pi
lom na nové zavedení hlaholštiny v Emaus (Ge-

schichte des Stiftes Raygern, str. 340). Srovn. Pe~

cirku v Musejn. 1851. str. 100. (o rukopisech e-
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skýth v král. l»il)liotlier slockhuliiiské se iiacííHzc-

jííh). Jtmsin. iitr. 91. . 506.

(•)) Dnilu- iiapsiiiií abcdy lilaliolskó najdeš \ hla-

holské l)il>lí > iiiiÍNor.<itní kniluiMi ^ IVaze (Hanslík

.str. 619). Biblí má sign. 17. A. 1. I'sal o ní Kolár
v Sitz. Berieht. iicné spolen. v 1'raze '^. prosince

1866.
;") Tetí nzltuka je v rukopise uiiiv. knihovny II.

\. 14. na listu 241. 242. vedle iielirejské a ecké.
.Sluje tam alpliahi-luni Slarofiicum a je psána roku

1434. faráem Ondejem Hrníem (Figulus) z Ro-
kycan na hradu eeném .,hosf".

,;) S 1 o> á s t ví.

2. Bohemarius tiuijor. Slovník latin.-íeský.

Hankou hyl velmi //espmi/e otištn v Sbírce nej-

dávnjších slovníku r. 1H33. Veškery zde uvedené
slovníky a slovníky zasluhují vbec nového kriti-

ckého proskoumání a vydání.

3. Bohemarius tninor.

Slovníek v rukopise knih. univ. Sipn. 8. E. 7. je

však mylná. Hankou (slovn. str. XIV.) zavedená
signatura, neb tam nenajdeš niehož. V rukps. ale

8.'G. 29. je slovník týž na listech 22. 23. ze 14.

stol. Hanka otiskl však jen výtali. a to bez odd-
leni, jaké je pvodn. 1'oíná : boh. deus X digita-

lis. uaprstek. Jungmann uvádí Bohemaria zbyten
ješt jednou a to str. 28. . 17. — Stává však slo-

vníku tak znjících (neb Boheniarins je tolik co

slovník eský) a tak poínajících mnoho i v kni-

hovn univer.. jako toho dkaz je .lungniann sám.
str. 27. . 5. — Vroení Bohemaria ísti dlužno mil-

lesimo trecentisinio nona<iesimo (a nikoli nono).
Šenibern. hi.sf. lit. II. vyd.str. 90., III. vyd. str. 91.

4. Sefjuentionarius mistra Konráda^ i glos-

sované zpvy církevní.

Viz Sembera hisl. lit. I. vvd. sir. 87.. lí. \vd. sir.

90. . 11., III. vyd. sir. 92. — i/a«/.vt podává popis

(slovníky, str. X.). Dobrovský vidl rukopis s glos-

sami 14." stol. v kapitole Pražské (1791. str. 338).

5. Vokabulá. Výlah to jen i. Bohemaria.
Viz zde . 3. O Boheniariii v hexametich mluví

Sembera hist. lit. vyd. II. str. 90. . 8., pipisuje jej

Klenu Kozkochanému. Viz zde . 6.

G. Klena Rozkochaného vokabulá.
.Sembera hist. lit. II. vyd. sir. 83. 89. 193.. kde

zídla Klena uvádí. Topis slovníka najdeš u Hankv
(slovn. XI.).

7. Velešin.

Hanka dává popis téhož slovníka ve své sbírce

slovn. .str. XIII. r. 1833.

8 a 9. Slovníky dva v Boka.
Co bývalo u p. Boka, je nyní v zemském archivu

v Brn. O archi\u tom ^iz Pražské novinv. 1852.

. 7. 48. — Koledu (kalendá Brnnský) "r. 1853.
•str. 70. (sign. 55. E. 7). — Vídenský Svtozor. 1«58.
sir. 113. iXa sir. 53. najde.š tam i pojednání o Bo-
kov di|)lomatái.

10. Catholicon niaynum.
Brnnský exemplá je psán asi v rocích 1380—

1390. a Hanka vytiskl jen ástku ve své sbírce sta-
rých sloMiíkii. V .Šemberov hist. lil. I. vyd. sir. 90. .
9., II. vyd. sir. 90. poznamenání 2. CatJiolicon sa-
mo sebou není pouhý slová, než všeobecni/ výklad
vcí a slov neznámýfh: je tudíž dílem výkladem
linguistickým slov cizích, dílem nauným slovníkem
i reální encyklopaedií. V stedovku jmenovali práci
takovou též mater verbornm. Sro\n. dic aliesten

Denkmáler. 1840. str. 205. V rukopisu univ. knihovny

11. D. 4. 4", jenž pochází z 15. století toliko, jsou

glossy nmecké: eských nenašel jsem žádných, za

to v mnohých jiných rukopisech posud nikde do-

tených mnoho gloss eských. Srovn. zde . 12.

11. Nomenclator lat. bohem.

Sign. V. I. 1. je neplatná, ukazujíc jen, že ruko-

|)is patil Klementinským Jesuitíim, jimž Y bylo to-

lolik co rukopis. Signatura nynjší 11. E. 4. je

pravá, a slovníek najdeš tam na listech 62—71.
Poínáf: deus, buoh :< setninivium (sic) sussmyess

nebo sussinyess, na dkaz, že opisovatel si nebyl

povdom kmenu slova: sú— sniež. Ostatn mluví

Jungmann ješt dvakrát o tomže slovníku a to

str. 28. . 18., kde nutno opraviti, že v rukopise 11.

E. 4. jen jeden slovníek je. Pak mluví o nm str.

61. . 30. a to chybnjí. — O slovnících viz Semberu
v III. vydání, str. "90—92.

12. Anonymus lat. bohem.

Hanka (slovn. str. XIV.) hledá slovníek len

v Museum, Jungmann ale v knihovn univers., avšak

bez udání signatury; lakových anonyniných slovní-

ku, posud nevypsaných, je však v knihovn univ.

velké množství, jež blížeji uriti, vc bude popisu

rukopisních sbírek knihovny celé. jsouf to obyejn
ástky sbírek lexikálních, známých v stedovku pod

jménem ,,Ex quo^\ jež vycházely i tiskem (latín.-

nni.), ku p. „Ej' qiio vocabularii varii autentici.,

videlicet Huguitis katholikon etc. Argent. 1487. 4"

(sign. 44. E. 57. . 2). Srovn. zde léž . 10.

13. Slova lat.-eská v musejn. rukopise c. 197.

Bude jicli lam asi vf.ší množství.

Btr. 28.

14. Vocahularium lat. bohem, v rukop. univ.

knihovny 1. D. 32., ís. 7. str. 174. 175.

Jde jen od A

—

V., pak najdeš ješt nco neuspo-

ádaných slov. Vroení 14. století je pi jiných pi-
pojených slovníku spisech, nikoli ale pi slovníku

samém, jenž mnoho dlaných, mnoho však vzácných

slov obsahuje.

15. Ihjmny glossované ci vlastn peložené.

Rukopis 3. (í. 20. nemá žádných eských gloss,

mylná tudíž signatura místo pravé 3. (1. 12. na li-

stech 1— 48. „Zavilaj vykupiteli lidí, ukaž plod

dievky y držící ne hybava." Rukopis dležitý a bo-

hatý, jelikož dokládá pvody latinské mnohých e-
ských písní, ku p. list 7. „Ave maris slella, zdrava,

moská hvzdo božie." O jiných hymnech glossova-

ných mhní Sembera v IlI. vyd. str. 92. . 13.

16. Vocahularium 8. E. 28. má jen 50 slov

ze 14. století, s nadpisem : instrumenta currus,

t. j. doby vozu, pechází pak ale i na jiné vci.

Slova tato jsou psána na posledním listu rukopisu.

Pravopis: wzda. wdydla (lorum) místo uzda.

udidla; noznijczye (vagína). vuxAo pyie.

17. Ten rokabulá je Bohemarius minor.

Smaž tudíž to íslo 17 a pipoj na str. 27. k í-
slu 3.. kde o nm už e je.

18. Vocabularius lat. bohem.

O lémže slovníku mluveno též juž na str. 27.

. 1 1. u .lungmauna.

1 9. Jména eská v dchodní knize kláštera

Chol.šovského, založené r. 1367 a provedené až

do 16 stol.

.Isou to jména dlužníkv a 7?esnic podružních,

ku p. WWa Píehyšov: Lippoll. Matj. Velislav, Velek,

n
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Dietrich, Oldrkh, .Ijui Diibek, Hynek, M;uh, Trojím.

Pytel a t. d. — V rukopise 2. A. 9. je opis, avšak
ne veskrz vrný, „pro coinniodo et utililate inona-
sterii Chotšoviensis fratrum et sanctimonialium —
80. 1510". — Ostatn uvádí Jungin. tentýž rukopis

ješt jednou a to str. 72. c. 187. — Co do jmen e-
ských viz Jungmanna též na sir. 16. c. 5. 6. Zlomky
takových seznami:i jmen vesnic a osob jsou velmi hojn
k nalezení. Srovn. Šemberu v III. vyd. str. 88. 89.

20. Vokabulá kapitulní je podoben Bohema-

riu, c. 2.

Pepisovati mnívali, pidávajíce a odnímajíce.

21. Slovníek Sv.-Vítský.

Fejfalík zná i Teboský vokabulá z 15. století

(Untersuch. iiber aitbóhm. Verskunst. 1859. str. 5).

Literatura takových slovníkíi nebude nikdy pro

množství jich dokonána.

;') Nápisy.

22. I^ápisy na zvonech.

V Musejníku r. 1846. str. 330. je též ec o nápi-

sech, o nichž i Jungm. str. 65. . 91. pokrauje.
O dlání snímk starých nápisu jednají Památky,
r. 1856. str. 46. — Uená spolenost v Praze chová
ve své knihovn celou sbírku nápisuv vládou samou
po Cechách sebraných, ovšem že starších i mladších.

J) Písloví.

23. Proverbia Flasconis. Nejisto, zdaž Fiaska

týž jest, co Smil, s píjmím Flaška.

Srovn. Fejfalík, Sitz. Ber. 1859. 32. Bd. str. 688.

Ostatn srovn. Vocela v uené spol. v Praze, 9. svaz.

str. 45., Musejn. 1855. str. 333. — Hanuše v liter,

píslovnictví, str. 21—25. Srovn. též u Jungm. str.

30. . 58., str. 31. . 58. a 64., a u Sembery III. vyd.

str. 92.— Co do srovnání pospolitých a podobných si

u Slovan a Nmc písloví viz Wandera deutsches

Sprichworter-Lexicon. Leipzig, seit 1863, sign. 57.

E. 8.

6) Básn.

a) Lyrické.

a) Duchovní.

24. Poátky písni duchovních, kteréž se v Bet-

lém zpívávaly.

Srovn. první oddlení, . 22. — O rukopise 17.

F. 30. viz Jungmanna na str. 43. . 167. — Pi la-

tinských hymnech v rukopise Vídenském . 4738
rukou 14. a 15. stol. psaných, avšak z 13. stol. po-
cházejících, jsou meziádkové (interlinearné) glossy

hymn co peklad. Fejfalík, Koniginhofer Handschr.

str. 69. Taktéž ve Lvovském rukopise (I. c. str. 70).

—

Ostatn viz Fejfalíka v: Untersuch. liber aitbohm.

Verskunst. Wien, 1859. str. 8. — O Husových pí-

sních viz Jungm. str. 61. . 36. a Erbenovo vydání

spis Husových (1867. svaz. 3. str. 345. . 12). —
Píseii : „Vstalf jest bóh" viz též v Malém výboru co

ást her velikononých str. 56. 63. — Píse : „Bud
pozdraveno boží tlo" viz tamtéž, str. 62. J. Jireka
Antholog. staroeská 1860. str. 43. — Píseií (k ncj-

svtejší svátosti) „Jezu Kriste, šedrý knze., s otcem,

duchem jeden bože" najdeš ve Výboru II. 22., tak-

též píse: „Otóc bože všemohúcí" str. 23.. „Zdrava
matka pežádúcie" (Hvzda moská) str. 25. a „Divná
milost božie" str. 25., o nichž všech srovn. Fejfalíka

v Sitz. Ber. der Wiener Akad. 1858. 29. B. str. 320.

Srovnej i zde . 15.

25. Osmnácte písní pi modlitbách.

O rukopise 17. F. .30. viz Jungmanna na str. 43.

. 167. (» pí.sních jRo^^Oí- slarore.ské liler. I. .>tr. 131.

(sestaven Jungmannem). Plá p. Marie viz v MaléiM
výboru sfr. 56. — Hukopis 17. A. 18. je ze 14. stol.

Píse v nm: „Sláše podle kíže" je velmi nesprávn
opsána, a znaky starožiliiosli nejsou veskrz seteny.
Šembera. III. vyd. .sir. 114. . 2.

26. Curmen lat.-bohem.

:

„Carmen preslel deus celi, v nmž by to byl roz-
um celý" je pod titulem : „Forma ad plcbanos ri-

diculosa" správnji otištna v Malém výboru, 1863.

str. 98. z rukoi)isu univers, knihovny 10. E. 13. —
Z moravského rukopisu podává zpv ten makaronský
žebravých a tkavých studujících Fejfalík v Alt-

echische Leiche. SVien, 1862. str. 96. Srovn. po-
dobnou píse: „Detrimentum patiorn?/Hii? i v každém
ase" u Hanky v Musejn. 1829. I. str. 80. Výbor II.

646. Malý výbor str. 94. O tkavých žácích viz W.
Wattenbacha: „Die Lieder der Vaganten" v Deutsch-
lands Geschichlsquellen (Berlin. 1866. str. 515.). kde
i literaturu jich najdeš.

27. Modlitby ve verších k pann Marii.

Je jich velké množství, na p. v doteném jui

rukopise univ. knihovny 17. F. 30. I .Malý výbor,

1863. pináší jich, ku p. „Hvzda moská" str. 60. 61.

„Vítaj milý" str. 61. — Jireek Anthol. staroes.. 1860.

str. 43 (píse k .Marie pann). — Šembera, III. vvd.

str. 112.

b) Svtské.

28. Milostné písn 14. a 15. slol.

Srovn. Jungm. str. 28. . 29. 30., pak str. 63. .
60. K tomu srovn. Fejfalíka: 1'ntersuchungen zur

Gesch. d. aitbohm. Verskunst. Sitz. Ber. d. Wiener
Akad. 29. svaz. str. 315.. a Koniginhofer Handschr.

S. 7. Co do srovnání viz též Ilollmanna v. Fallers-

leben v Monatschrift von und fiir Schlesien. 1829.

2. Bd. str. 738—751., pak Musejn. 1858. sir. 392—
394. a Malý výbor str. 99. — O nkterých zvlášt-

nostech staroeské prosodie vypravuje jos. Jireek
v Svtozoru, 1859. Velký výbor jedná o svtskvch
písních H. str. 639. — Srovn. zde 1. oddl. 21. 22.

íslo a II. oddl. 29. 30. — Malý výbor jedná o sta-

roeských písních svtských, milo.<lných. ítudentskvrh

na str. 93—99. — Šembera, lU. vyd. str. 113.

29. Básn ti-i milostné ze 14. stol.

Srovn. Notizenblatt der mahr. Gesell. in Brnn,
1857. N. 11. S. 86. — 1858. N. 11. S. 95., pak Fej-

falíka : Leiche und Lieder, str. 52. 59. 65. Téhož

Verš- und Reimkunsf. Sitz. Ber. 29. svaz. str. 315.

Co do písn tak zvané Závišovy viz . 30. pak Nebe-
ského v Musejn. 1851. IV. str. 121.. a Palackéfw \c

Wien. J. B. 1829. str. 150. Na konec i zde . 28.

30. Prostonárodní písn 15. stol. r Ti-eboni.

Srovn. u Jungm. hlavn sir. 63. . 60. Fejfalík

:

Závine v. Rosenberg. Notizblalt der Briiner hi,<l.

slat. Section, 1857. N. II. Téhož Untersuch. iibcr

aitbohm. Verš- und Rcimkunst. 1859. str. 5.. kde

o Záviši na str. 10. poznámky najdeš. Téhož uber

altechischc Leiche, 1862. str. 20. (Sitz. Ber. str.

644), kde najdeš i popis tch dvou Teboských
rukopis na str. 1—8., pak na str. 52. píse celou.

Ze starší hist. literární viz Dobrovského o Záviši

r. 1791. str. 329., r. 1792. str. 70.. 1818. str. 89.

O písních Závišových viz i Balbina. Epitome, lib.

III. str. 296. Literaturu písní národních hledejž v Mu-

sejníku 1827. IV. str. 3., 1833. str. 445 (Šafaík),

v Kvtech, 1835 (o písních Moravských, sir. 190. 212.

251), v Musejn. 1838. Bibliografický pehled jich od
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Šafaika. str.535.. 1848. Nebeský („Osielo díti'") II.

str. 67. Prai.-ské nov. 18.S6 (.Moravské písn) . 120..

1858. (•. 1.. 1860. . 3. — ObrazY, 1859. str. 307.

390 (Zvonii); Dalibor. 1860, sir 166—229 (Zvo-
na). 1863. sir. 57— 73 (Meliš): Beseda, 1864. str.

121. Literární piíloba. 1865. sir. 44— 1 17. — Píse :

.,Jahodkv. jahodky. kterak ste ráno prokvetlv," uvádí

z r. 139-i Hofler v Script. r. husit. I. str. 13. Srovn.

ti zde L oddélení, . 21. 22.

Str. 29.

,9) R o A p r a v n é.

a) Duchovni.

3 1 . Vypsali jsme legendu o apošlolích juž

v I. oddleni, sir. 18. r. 19. b. — Šembera^ III.

vyd. str. 106.

32. Utrpení Kr. P., viz 1. 40. 41., a v prvním

oddleni c. 19.

Víz i Semberu. IH. vyd. str. 127. . 4.

33. Vypsali jsme legendu tu o rytíích juž

v I. oddleni str. 18., . 19. k.

34. Prokopa sr. iitol.

V univ. knihovn je pepis krátkého životopisu

v rukopise 17. A., 26 z r. 1618. Srovn. Jungmanna
str. 228. c. 1798. Av.šak jsou to jen dva listy v prose.

O ver.šované legend viz Fejfalika Sitz. Ber. der
Wien. Akad. 1859. 30. svaz. str. 414., pak 32. svaz.

str. 310. Viz též Semberu, hist. lit. II. vyd. sir. 105.

Co se dležitosti obsahu téhož životopisu týká, viz

Palackého djiny a J. Bílého životopis v Casop.
katol. duchov. 1862. sir. 321. Srovnej, co výše bylo
položeno v oddlení 1. c. 19. o sv. Prokopovi.

35. Devatero radosti p. Marie.

Srovn. Sta/ob. sklad. 11. 50. — Fejfalík, Studien.

II. S. G. — Šembera hist. lit. II. vyd. str. 196.

36. Sedmero radostí p. Marie.

Sembera hist. lit. II. vyd. str. 196. I. oddl. — Fej-
falik Silz. Ber. d. Wicn. Akad. 1859. 32. svaz. str.

303. Srovn. též jeho Studien, V. 1861. str. 74. (Sitz.

Ber. str. 190).

37. nanebevzetí p. Marie.

Srovn. Fejfalika v Studien II. str. \\. — Semberu
hist. lit. U. vyd. str. 196.

38. Plá p. Marie.

Viz L oddl. . 19. I— Šafaík v Musejn. 1848.

8 rukopisu univ. knihovny 14. G. 17. list 126. v.

—

127. Avšak jiný te.\t a to starožitnjší je ješt v ru-
kopise univ. knihovny 17. F. 30. na listu 167. Dle
registiku má tam titul : „Plankt nebo žaloscenie ma-
tky boží." Srovn. Malý výbor, 1863. str. 56. Sem-
bera, lU. vyd. str. 127. . 5.

39. Zdrávas.
Viz o tomto a výše juž položených zlomcích Nin-

gra Epirké básnictví v dob pedhusitské (Poutník
od Otavy, 1859. . 10.) a v oddlení I. íslo 19.
K lakovým básním patí též : „Matka spomocnice"
(Výbor II. sir. 27). Sembera, IH. vyd. str. 112. . 15.

40 ;i 41. Umueni, utrpení p. Krista Ježiše.
Viz I. oddl. . 19. c. — T. ze Štítného mluví v e-

ech svátených o jednom starém skládací básní v rý-
mech (Výbor, I. str. 754.). Sembera, hist. lil. II. vvd.
sir. 124. 131. 166., III. vyd. sir. 127. c. 4. - Junem,
str. 29. . 32.

^

42. Mái Ma4jdalena.

Viz Ningra: Duchovní básnictví. Poutník Otav
1859. r. 10. Sembera, IIL vyd. ítr. 113.

43. Jan apoštol.

Viz pr>ní oddlení . 3. O /.loiiiku nejstarším e-
ského peloženi evang. sv. Jana vypravuje: asopis
kalliulického duchovenstva. 1829. L sir. 147.

44. Jíišoro mládí.

Viz oddlení I. . 19. e. ^\ebeský v Musejn.: „Pí-
spvky", 1847. 1. — Srovn. Jireka Anthol. slaro-

cskoii. 1860. .sir. 44. Sembera, 111. vyd. str. 112.

a Jungm. str. 13. . 159. b.

45. O bohatci.

i\ení |>osu(l zji.šlno. zdaž otisk v slarobylých sklá-

dáních je správný.

46. Aiiselmus. Legenda ve \eršicli.

Kukopis kniiio\ny >)S()k. skol Pražských 17. H.

11. pochází dílem z konce 15. a z poátku 16. sto-

letí. Zjc\ní panny .Maric ped .\nselmem je lam
. 3. na listech 1S3—203. Jak poíná rukopis, klade

Jnnginann sám na str. 114. . 914. — Báse sama
pochází zpoátku 14. stol.: oprav tudíž niýlku Fej-

alíko^u \e Studien II. (30. svaz. Silz. Ber. sir. 419).

kde ji klade do 13. stol. Srovn. však i Studien IV.

(1860 il8.")il|. Sitz. Ber. 33. .svaz. sir. 220—224.)
a Studien Vil. IKGI. sir. 33. — Sembera (II. vyd. sir.

107.. III. vyd. sir. 110. 111.) zná zlomek .staršího

vydání (srovn. Fejlalíka. Studien ÍV. 18G0. str. 224),

J. Horský>n v Dadicích 1819. nalezený a v knihovnu
W iesenberské na Morav uložený.

47. Epirké básn v zlomcích.

\i/. o nich .lungmanna na sir. 29. . 31. a Fejfa-

lika v Studien VII. 1861. sir. 33. 35. -.Sembera. II.

vy<l. 100. 130. 157. 194.. a to hlavn o Jidášovi a Pi-

\Á\n. Xinger: Epické básních í dncliovní v dob ped-
hislorické (Poutník od Ol. 1859. . 10.). Habina. sir.

219— 225. — 1 v knihovn vysokých škol Pražských

našly se zlomky básní epických. o nichž vypravuje

MusjníU z r. 1803.

li) Scétské.

48. Alexandreis i veršovaný Alexander.

O základ cizozemském a djinslvu celé básn
viz Jul. Zacher: Pseudokallislhenes, Forschungen

zur Kritik u. (lesch. der altesten Aufzeichnung in der

Alexandersage. Halle, 1867. (Sign. 3. F. 17.3). K li-

teratue této vzácné básn patí: iMusejn. 1841. str.

79_90. — 1847. Šafaík, 1. sir. 303. Nebeský, 11.

str. 1—138. Svtozor, 1858. str. 61. . 8. (srovnání

tvarosloví a slohu Alexandreidy s Král. Rukopisem);

1859. str. 201. (kdy je sepsána Alexandreis eská?
v polovice 13. stol.). — Jireek Anlhol. slaro. 1860.

sir. 23..
^
pak (kritický rozbor) v Kroku 1865. sir.

129. — Sembera: „Kdy a od koho je sepsán Alexan-

der eský" (Silz. Ber. d. bohni. (íesell. 1859. sir. 30).

hist. lil. vyd. I. sir. 96., vyd. II. sir. 98. 194., UL vyd.

sir. 102. Fejfalík použil podobnost staršího slohu

a obratu enických Alexandreidy k potup Rkp.

Kralohrad. str. 76. — .Mimo pti zlomku jungmannem
uvedených podává Sembera zprávu o šestém zlomku,

Safaíkem v Musejn. 1847. I. 303. tištném. Zlomek

pátý i Jindicho-llradecký je lišln ve Výboru I. str.

1071. Srovn. i Miklošiie chreslomalh. palaeoslove-

nica, 1861. (Sign. 8. F. 290) str. 96. — Tetí zlomek,

vlastn knihovny universitní, je otištn ve Výboru,

1845. str. 135., pak 1071. zárove s jinými. O star-

ších zlomcích vypravuje Dobrovský r. 1791. 330.,

1792. 88., 1815. 129. — Srovn. Middner-o\u M.

Philippi Qualtheri Alexandreis (Lipsko, 1863). O kro-

nice prosaické Alexandra jedná Jungm. str. 68. .
121. Výbor II. 529. Fejfalík Studien II. sir. 4. Jireek

.\nlhol. staroeská 1860. sir. 84. Nebeský Obzor
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literární, 1868. . 11. sir. 164. 16.Í. — Wilh. Wacker-
nayel zur Ale.vaiulcrsaffc. Zeitsrhr. f. (leutsclic Philo-

logie, herausg. von Hnpfner iind Zachei% Halle 1868.

Str. 30.

49. Píse7Í o Slemberkovi (Sternbergovi?).

Podal tu pí.sc polo-inilostnou, polo-historickou

Palachy z archivu Teboského. Zaátek její: „Kacte
posluchati, co váni chci spievali." podoben je vel-

mi poátku písn: „Posluchajte — co váni chcu zpie-

vati" (Sitz. Ber. d. bohiii. Gesell. 1862. 3. Febr. z 13.

stol.) J. Jireek klade ji jen mezi zpvy djepravné
doby stední (Anthologie. II. vyd. 1869. str. 15).

50. Dalimil. Nový zlomek, tvero lístk per-

gamenových v 4". Nalezen r. 1861. v knihovn

univers, a otištn v 3Iusejn. 1861. str. 209. Bez-

pochyby je to nejstarší zlomek s obzvláštní, ba

jedinou orthografií.

Výklady k Dalimilu viz: Dobrovský Musejn. 1827.

II. 122 („Plavci"), Jireek: Musejn. 1861. str. 358
(„Ddky"). Co do rýmovaného i)ekladu nm. (jež

co unicum leží v knih. kapit. Pražské (sign. G. XLV.).

otisk pak Stutgartský v knihovn univers, (sign. 9.

C. 145), kde však najdeš i „Prophetiam Lubusse"
Hankou pidanou na str. 239. Viz Sitz. Ber. d. bohm.
Gesell. 1854. VIII. svaz. str. 79.

Peklad nm. v inose. o kterém Jungm. a Pala-

cký (Wiirdigung. str. 102) mhiví, není pouhý pe-
klad známého nám eského Dalimila, než bez-

pochyby stará „Boleslavská kronika'^ peložená. „Aus
Behemischer tzungen musz pringen in ein Sin und
in Teutsche Sprache."— „Darm die Boleslav Kro-
nika gedunket mích die allerbeste." Ponvadž i Da-
limil erpal z téže kroniky Boleslavské, juž zni-

ené, tvTditi snad lze, že co doslovn stejného má
eský Dalimil a ta kronika v prose, je též doslovn
vzato z kroniky Boleslavské. Palacký má právem
Hofmanna za pepisovae toliko, a nikoli za pe-
kladatele. Jelikož i Kosmas celé kusy má, jako Hof-

manu, bral bu Kosmar též z kroniky Boleslavské,

nebo kronika B. z Kosmase. — Viz o tomto pomru
sedni filologické sekcí uené spolenosti eské 27.

ledna 1868. — V královské knihovn v 31nichov je

codex Nro. 3967, pocházeje z první pol. 15. stol.

(1444). jenž z poátku v sob chová Schwabenspie-

gel, pak ale od str. 104—146. tu Boleslavskou kro-

niku nejstaršího textu ; Nro. 3968 však je spis ze

16. století, otištn u Peza. Nro. 1112 je však jimj

text téže kroniky, co do zevrubnosti posud neznámý.

Palacký vidl i v Lipsku též jeden exemplá (Wiir-

digung, str. 102). Nutno tedy srovnati je do po-

drobná. — Rukopis, jejž vidl Dobrovský v ezn
v kláštee sv. Emerama, je nyní v Jlnichov a to

Nro. 3967 vjše juž naznaené (Quellenkunde, 1868.

66.^88. 183. 189).

eský Dalimil je vydán Hankou r. 1849 (54. F.

650.) a r. 1851 (54. É. 366.) a 1853. Rukopis univ.

knihovny 15. D. 6. je pouhý opis ze 17. stol. rukou

Balbínovou. Viz u Jungm. str. 68. . 122. 123.—
Opis nmeckého rýmovaného Dalimila rukou To-

máše Berghauera z r. 1749 dlí nkde v pozstalosti

jeho. — Srovn. též Fejfalíka, Studien, II. str. 13.

(Sitz. Ber. str. 310.) — V kronice Švédské : PulUava,

o které Peírka mluví v Musejn. 1851. III. str. 31.

a Dudik ve Forschungen in Schwedcn, 1852. str.

166. 390., jde též e o jedné kronice Boleslavské,

,kterážto složena jest rykmice neb remem". —
Šrovn. ^ewftero, II. vYd. ."tr. 84. 114. 130. 159., III.

vyd. str. 85. 128. Sabina, str. 104. 198. 205. 308. —
Dkladná vydání všech tchto literárních vcí e-

kají ješt svých kritických vydavatelv. .Sitzungs-

berichte der kon. bíihm. Gesell. 1868. 27. Januar.
Vzácný a dobe zachovalý exemplá Ješiiiova vy-
dání eského Dalimila najdeš v universitní a mu-
sejní knihovn. Hanslík, Beschreibung der Prager
Universitáts-Bibliolhek, S. 527. Zusátze, S. 21.

51. Historické pisné, politícke'ho obsahu, jež

se hlavn co pidarkové pozdjších rukopis
Ualimilotých i kroniky Boleslavské zachovaly.

Povstávaly záhy, hned po událostech, a najdeš

je juž v nmeckém rýmovaném, ba dílem i v ne-

rýmovaném peklade Dalimila (srovn. c. 50.).

Uvádí je Sembera v III. vydání svých djin a li-

teratury na str. 104. ped Dalimilem pod neuritým
jménem: Básn historické. Stávalo jich zajisté velké
množství, samostatné pvodn pro sebe slojících,

jako to vidíme ješt na básni o Štemberkovi (viz

íslo 49). Jungmann jich ítá devatero, a to:

1. Rudolfa z Košic a Vienka.

Srovn. historii o cis. Karlovi IV. od M. Prokopa
Lupáe. 1584. zde str. 153. . 428. vyd. v Praze
1848. str. 38. Hankuv Dalimil. 1851. str. 174. Vý-
bor, str. 103.

2. Hrab Matiej z Trenína.
Hankv Dalimil, 1851. str. 175. Výbor, str. 105.

3. Vilém Zaiec z Valdeka.

Srovn. Hankovo vydání Dalimilovy kroniky 1851.

str. 162. 179. — Než tato „canlio" nebude tatáž.

o které Lupá pravil, že bývala hojn zpívána,

aspo konec nehodí se k zpvu. Píse „ Vilém z Fa/-
deka", již Hanka z Dalimila v Starobylých skládá-

ních r. Í823 otiskl, nevztahuje se na jeho hrdinské

skutky, nýbrž jen na jeho smrf. V pvodním vy-

dání Starob, skládání byla ta píse na str. 243—246.

V obyejném vydání je však pro censuru vynechána.

Srovn. Fcjfalíka: Konighf. Handschrift. str. 75. Srovn.

u Jungm. . 51. Nro. 7. — Sembera. II. vyd. str. 100.

Sitzungsberichle der konig. biihni. Gesell. 1864. II.

str. 1—5.

4. Král Jan i Zaiec i rocení eských pánv.
Hankuv Dalimil. 1851. str. 181. 227. Srovn.

u Jungm. . 51. Nro. 8. 9. — Sembera. II. vyd. str.

100. 195.. III. vyd. str. 104. Touto statí ukonil
Hanka svého Dalimila r. 1851.

5. Plichta z Žerotina.

Hankuv Dalimil. 1851. str. 180. 164. — Sembera.

II. vyd. str. 100. Není to báse jedna, než konce

dvou opisuv kroniky Dalimilovv. jevících roeni
1307 (snad 1317) a "1343.

6. Závise a Permjsl Otakar.

Hankv Dalimil. 1851. str. 152—156. Srovn. král

Pemysl Otakar a Závis ve Výboru II. sir. 438.

7. Viléma z Valdeka smrf.

Srovnej, co výše v ísle 3. bylo sdleno, a pidej

:

Gefálschte biihni. Gedichte, 1868. S. 54.

8. Jana krále dobrota.

Viz výše Nro. 4. Hankova Starobylá .skládání.

1823. str. 241 v dílu opoždném i pátém. Nejedná

o pouhé dobrot i vlastn o dobrodružství Jana

Lucemburského.

9. Krále Jana smrf (podle Lupáe)
je ve Výboru I. str. 1179 otištna. Sembera. III.

vyd. str. 104.

52. Básnici rodin i vlasln jednotlivých osob

neb události.

Vlastn je každá rýmovaná kronika, i samého Da-

limila nevyjímaje, soubor takových básní jednotil-
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vých. — Proroctví Libušino. Srovn. jiné lal. a e-
ské Hankou vydané r. 1849. v Musejn.. pak latinsky

v nemcc-kém Dalimilu v Sluigarle. Gefalschte Ge-
dichtc, 18t)8. sír. 67.

}-) Dramatická.

53. Hrob boií. Hra kostelní.

Srovn. u Jungmanna též ^Mastikáe" a to na sir.

18. c. 18., též str. 65. . S7. Rukop. veejné biblioth.

8. G. 29. Jiný opis s textem promnným v rukopise
I. B. 12. fol. 136. v. — O hrách dramatických viz

Aeheského, Musejn. 1847. I. sir. 325. — Hanuše:
Osterspiele. Frag 1862. Hanlca a Gindehj psali

o dvou hrách kostelních v Abhandl. d. kiui. biihm.
Gesell. 1856. 9. svaz. str. 56. — Šemhera II. vyd.
sir. 84. 112—114. 130. 159. Sabina, str. 251. Otisk
najdeš ve Starobylých sklad. III. 82., pak ve Vy-
honí, II. str. 30. — Srovn. i spis Jindicha lieidt-a:
das Pisllifhe Schauspiel des .Mittelalters in Deutsch-
land. Frankfurt 1868, v kterém i Rubina i Pu-
sterpalka potkáš (str. 119). Pusterpalk odpovídá:
„Here ich heisse Pastiiche und lege unter dem
slruche. vvenn der herte czue velde tribet," str. 121.
Tedy pvodn: pastucha., herte, hirte. (Ouellen-
kunde, 1868. S. 200. 201.)

«)) Nauné a mravné.

54. O postav lidské. Nejstarší to pokus o fy-
siognoniii.

„Pravíf Ol lidské postavy, kteí které mají nravy."
Musejn. 1827. I. str. 134. III. 9. „Ktož rád asto
mnoho mluví, neustaviný jest a lživý; kto skup
mluví z nenáhla. k tomu se jest múdrost stáhla."

55. Zlomky desatera kázaní bozích našly se

i v knihovn universitní.

Viz Musejn. 1862. str. 367. Šemhera, II. vyd. str.

107. Jireek, Anthol. staroeská, 1860. str. 123.
Sitz. Ber. der kon. biihm. (íesell. 1861. str. 75. —
Nkteré povídky jsou z Gest Komanorum vzaty.
.Musejn. 1862. str. 367.

56. Prpovdi v kronice Pulkavy.

Prpovdi rýmované jsou i v Dalimilu (Jungm. str.

30. . 50) pehojné. Viz Literaturu píslovnictva,
1853. sir. 13. Nerýmované príipovdi jsou mnohem
starší. — Bienenberg v Gesch. von Konigingrátz str.

194. mluví o prpovdech na lžících královny Alž-
bty. Dobrovský 1792 dokládá str. 120, že echové
mívali cosi podobného nmeckému lyeidanku; než
i život pospolitý rodí takové íkadla, ku p. : proti

Moen není koene.

57. Rada otce k synu.

Rukopis knihovny univers, je 17. F. 50. list 28

—

45. z roku 1409. Srovn. Musejn. 1832. str. 148. Fej-
falík, Sitz. Ber. 1859. 32. svaz., Sludien III. str. 25.

27. — Co do Smila Flašky nalézají se v knihoun
Holomoucké veršové de mote Smilonis Flašky. 1402.
Viz DElvert Lileratur-Gesch. von Máhren, str. 17.

Srovn. u Dobrovského 1818. str. 151., pak u Sabiny
str. 249. a u Jungm. str. 31. . 58. 64., pak str. 28.
. 23. — Sembera, L vyd. str. 99. 155., IL vyd. str.

84. ir'2. 132. 190. Hle i k íslu náledujícímu.

Str. 31.

58. Nová ruda Smila Flašky.

Srovn. ro do Smila Flašky, prvního rýmovníka
kestanského, a jménem výslovným u Jungm. str. 28.
. 23. a str. 30. 57. Muže býti, "že „nová rada" je

Smilem postavená proti rad otce k synu. Fejfalík,

Sludien III. str. 685. — Srovn. i Vocela: o významu
básní Smila. Sitz. Ber. d. biihm. Gesell. 9. svaz. str.

45. Musejn. 1855. .Mr. 333. — IFoiZiV/, 1854. Pro-
gramm der bóhm. Oberrealschule, str. 3., pak pro
sebe v Lipsku 1855 „der neue Rath". — Štulc:
Progranun des altstádter Gymnas. str. XL Šembera^
n. vyd. str. 84. 102. 132. Mínní Dobrovského viz
v jeho Gesch. d. Spr. 1791. str. 344., 1792. str. 125.,
1818. str. 151. 153. 392. — Nezapomínejmež na ve-
skrz rozdílný smr aesthetický aesopických bájí, po-
umjch básní a tak zvaných Tiereposu ili hrdin-
ských písní zvíetných. Srov. Jungmanna str. 64. é.

71. a J. Jireka v Anthologii stední doby, 1869.11.
vyd. str. 36.

59. Pt studnic híchu.
Rukopis Alana je doten Jungmannem na str. 31.

íslem 68. — Srovn. Fejfalika: Lieder u. Leiche,
1862. str. 48. 50. (Sitz. Ber. str. 674.) O strofické

pak form básn téhož Reim- und Verskunst, str.

5. (Sitz. Ber. 29. svaz. str. 319.)— Co do „Bohatce''
viz Starol). sklad. 1817. I. sv. str. 113. Dobrovský
Gesch. d. bihm. Sprache u. Lit. 1818. str. 124. —
Jeho ásti jsou

:

1. Pravda.

Viz Starob, sklad. 1818. III. svaz. str. 92., pak
1823. str. 233. Dobrov. Gesch. 1818.^str. 154. Pravdu
a lež viz u Dobrov. 1818. str. 252. Šembera, IL vyd.
str. 195. Srovn. zde . 60., pak u Jungm. str. 31. .
61. — Výbor, L str. 381.

2. He jinocha.

Star. sklad. 1818. IIL sv. sir. 101. Dobrovský,
1818. str. 154. 301. Šembera, IL vyd. .str. 101. 195.

Viz zde . 60. -Fejfalík, Wien. Sitz. Ber. 1859. 29.

svaz. str. 315.

3. Re kmete.

Star. .sklad. 1818. III. sv. str. 103. Dobrov. 1818.

str. 154. Šembera, II. wd. str. 101. 195. Viz zde .
60. — Fejf. Wien. Sitz. Ber. 1859. 29. svaz. str. 315.

4. Smrf.

Star. sklad. 1818. IH. sv. str. 97. Dobrov. 1818.

str. 323. — Výbor z lit., viz netoliko I. str. 381., než
i str, 385 a Fejfalika : Leiche, str. 50 (Sitz. Ber. str.

674).

60. Spor duše s tlem.
V rukopise 17. A. 18. najdeš „Spor", ale necelý.

Pergam. 4". list 80. Jungm. jej otiskl ve Výboru, I.

str. 357. U Jungm. srovn. str. 230. . 1832, ba snad

i . 1831. — Viz Abhandl. d. biihm. Gesellsch. 1841.

H. Bd. str. 146. — V r. 1847. podal V. Nebeský po-
jednání o „sporu" v Musejn. I. 584. str. 589. Hanka ale

uveejnil v Musejn. 1855. str. 57. 304., 1859. ..tr. 480.

podobnou báse. Srovn. Abhandl. uené spol. IX.

svaz. str. 38. r. 1855. Fejfalík zabývá se se „spo-

rem" na více než na jednom míst, ku p. v Slu-

dien, III. str. 30. (Sitz. Ber. 32. svaz. str. 712.) —
Sludien. V. str. 17. (Sitz. Ber. 1861. str. 133. 143.

148.) Ze „Pravda" a „Spor" téhože jsou slohu

a autora, zapírá Fejfalík, pipouštje však totožnost

slohovou „sporu" s „eí jinocha a kmeta". — Do-
brov. 1818. str. 170. Šembera, II. vyd. sir. 103.

195. — Jircek Anthol. .staroeská. 1860. str. 60. 62.

O „Pravd" viz též íslo následující.

) M r a v o k á r n é.

61. Pravda. Báseíi ta je nesprávn tištna

v Starob, skládáních V. sv. str. 233.

Onaf patí ale do pozdjšího vku. „Ano, svatá

íše od ímských knieží v zmatek pišla : viz jich

nemúdrého smysla." V museu eském je svazek ne-



ODDLENÍ II. 1310-1409. 11

dlných výklad latinsko-eských, v nichžto se do-
kládá zaátkem jejím : „Pomiiíte-li na onu píse,
a již ji nynie iedko zpievají : Pravdo milá ! tieži

tebe, pro's od nás odstupila do nebe." (Pedmluva
Hankova, str. XI.) — Pergamenový rukopis p. Cero-
ního, na nmž je „Pravda" psána, bude asi s pozíí-
stalostí jeho v Brnnském archivu zemském.

62. Satyry o emeslnících jsou obsahu vše-

obecnjšího, i co do asu a osob, nežli jsou

satyry politické a historické.

Juž Tomsa je vydal r. 1805. Mnohá z nich je však
více popis emesla neb zamstnání, nežli pravá
satyra.

63. Satyry o pebojnících a vražedlnících.

Pipoj : Nebeského Píse hanlivá na Husity, Mu-
sejn. 1851. III. str. 114— na mnichy, viz Výbor, II.

str. 235, pak dv staré satyry na mnichy z 1. tvrti
14. století. Musejn. 1852. II. str. 75. III. str. 44. —
O nábožno-politických satyrech pi Husitismu viz

Hóflerovy Script. rerum Husit. I. str. 379. 539., avšak
i Palackého : die Gesch. d. Husit. 1868. str. 54. (proti

Hdflerovi). Quellenkunde, 1868. str. 162. 192. 219.

64. Svár vody s vínem. Tato báse je od

vagantu i tkavých žáku složena.

Srovn. Fejfalík Beilr. V. 1859. Sitz. Ber. 32. Bd.

str, 712. — Studien, HI. 1860. str. 30. — Kón. Hdsch.
S.-72. — Studien V., 1861. str. 119. 120 (1. 2.). Tam
najdeš doplkíi téže básn z cizích literatur a hoj-

nou literaturu o vagantech i tkavých studujících

a umlcích. Sembera, II. vyd. str. 103. — Jednu bá-
se tchto tkavých studujících, o které zde juž

mluveno na str. 7. . 26., vypisuje : Dudík v Hand-
schriften der Nicolsburger Bibliothek, str. 52. 53.,

jež se až na malikosti rovná básni, již dle Boka
podal Fejfalík v Altechische Lieder und Spriiche,

Wien 1862. str. 96.

65. O sedmecietma blázniech. Vypocítajíc bá-

se tato 26 toliko druh blázn, koní takto:

Tuto se skonává o sedmecietma blazniech, míníc

bezpochyby tenáe co sedmadvacátého.

Tato báse mravokárná je jako jiné (vyjímaje sa-

tyrické básn náboženské a politické) obsahu více

všeeuropského, nežli eského. Poítání spusob je v ní

podivný: jedennástý, druhynástý, tetinástý, desatý-

nástý. Obsah je povrchnými i mlkými myšlenkami
naplnn. Sabina, str. 232. Sembera, III. vyd. str. 115,

66. Podkonie a zák nalézá se v rukopise uni-

versitní knihovny Pražské 17, F, 50. z r. 1409.

na listech 19— 28. „Pihodich sie jednu k tomu

X a doma". Explicit contencio satrape et scolaris.

Fejfalík, Sitz. Ber. 1859. 32. svaz. str. 710.— 1861.

Beilr. V. str. 123. proti Hanslíkovi (Beschr. d. Pra-

ger Univ. Bibl. str. 622. — Kón. Handschr. sír. 72.

Je to báse od vaganlíi i t^jkavých žáku (doliardu)

složená, jak dokládá Fejfalík v Studien, III. 1860.

str. 28. (Sitz. Ber. str. 710.). Srovn. Hanku v Musejn.

1852. str. 116. a Šemberu hist. lit. II. vyd. str. 84.

103. 132., III. vyd. str. 115., jenž ji pipisuje ješt
Smilovi, Obsah její je líení mravu tkavých žák,
o nichž hojnou literaturu najdeš u Fejfalíkových

Studií V, 1861, str, 119, — Ve Výboru, I. 943, není

báse ta ani úpln ani veskrz správn otištna, —
J, Wenzig obstaral r. 1855 nmecký peklad,

í") Aesopové bajky,

67. Liška a dbán. Bibliografickou zprávu

o vydání Aesopových bajek viz u Hanky v 31u-

sejn. 1848. I, str. 337. — Quellenkunde, 1868,

S. 85. 153.
Sembera, II. vyd. str, 103, 195., HI. vyd. str. 122.

Srovn. Jos. Jireka v Anthologii staroeské, 1860.
sir. 63. ; upamatujíce se na podstatný rozdíl aeslhe-
tický mezi pravou bájí aesopirkou. pounou básní

domnlé rady zvíat a mezi hrdinskou básní zví-

etnou (tierepos). Srovn. u Jungmanna str. 31. . 58.,

str. 64. . 71. — u Jireka v Anthologii doby stední,
1869. II. vyd. str. 35. 36.

7j) Jinotajitelné (i allegorické).

68. Alanus ob insulis i vlastn Alaín.

Jeho báse allegorická pod jménem .\nliclaudia-

nus je latinsky v mnohých rukopisech v knihovn
universitní, na dkaz, že tato stedovká romantická
filosofie, i když dosti mnoho pohanského v ní uvá-
zlo, velké obliby došla v zevn tak pobožném vku.
Srovn. Sembera. II. vyd. str. 101. 164. — O .\lanu

vypravoval juž Dobrovský v Gesch. d. bóhm. Sprache
1792. str. 105. 107., 1818, str, 149. 150. 391. — J.

Jireek, Anthologie staroeská, 1860, str, 60—62.

Dležit je Alanus pro význam starých slov, ku pr.

psáno= malováno, „Svtoploz" je pohanský, no-
voplatonický í.óyog v podob ženské, ledy ženský

demiúrgos, jenž hlavní úkol v básni provádí,

c) Romány a zábavné spisy.

69. Tristram, romauticko-heroická báse.
Viz o nm Dobrovského, 1792, str. 150., 1818.

str. 154. Nebeský. Musejn. 1846. str. 277., kde i po-
klesky Výboru (I. str. 826) vypravuje str. 295

—

300. — Quellenkunde. 1868. S. 101. Fejfalík. Sitz.

Ber. 1859. 32. Bd. str. 300. Fejfalík dokládá, že
v legend o sv. Katein (zde I. oddl. . 19. g.) juž
slovo Tristran — Jesus se objevuje (v. 2385), co
choí sv. Kateiny, že tedy báse Tristran nejmén
o 80 neb 90 let v Cechách díve známa býti mu-
sila, nežli je zachována. O exemplái Stockholmském
Tristrama, viz Dudíka : Forschungen, str. 173. „Psal

mistr Jan, eený Jebsar.^ 1483. Srovn. u Jungm.
. 70. Sembera, II. vyd. str. 84. 110. 132., III. vyd.

str. 123. — Jos. Jireek jedná o stáí eského Tri-

strama ve svých „literárních drobnostech" v Musejn.

1861, str, 273,

Str, 32.

70. Tandariuš a Ftoribella. Romantický, rytí-

ský román. Takové povídky i romány obíhaly celou

Europou západní, tvoíce zvláštní vrstvu, hlavn

pohanským duchem nadchnuté literatury, místo pi-

rozené mužské statenosti a isté ženské nžnosti

a krásy ideály své v podivnostech hledající.

O románu prosou psaném viz Dobrovského v Ge-
schichte d. bóhm. Sprache, 1818. str. 154. (Tandari-
des, 1791. str. 303. 351.) — Nebeský, Musejn. 1846.

str. 294. O Stockholmském exemplái vypravuje Du-
dík. Forsch. sir. 173. Sembera. II. vyd! str. 84. 111.

132.. III. vyd. sir. 123. Jméno opisovatele rukopisu
Stockholmského te Dudík: Gcbsar'í Viz zde . 69.

K lakovým románm i zábavným spism stedo-
vkým hledí též mnohé, kteréž Jungnuuui teprva

v oddlení III. nebo pod nápisem: duchovní romány
cituje. Srovn. u nho str. 40. 65, — O Štilfrido
a Bnoisvíkovi viz Jungm. str. 66. . 96. Výbor. II.

str. 39. Fejfalík: Zvvei bóhm. Volksbchor. Sitz. Ber.

d. \V. Akad. 1859. 29. Bd. str. 83. Nachtrag, 32. Bd.

S. 322,
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71. Tkadlecek ci vlastn Ludtik.

Dobrovský, (usrli. ti. bohin. .Spraclie. 1818. str.

157. >'ení to vlastn román, než báse „Ludvíka"*

pro ztrátu nevrné své „Adiiky" hoekujícího

a „Neštstí" své neštstí žalujiíího, které Neštstí

ho však dílem osudem, dílem o|itiiiusmem tší. —
Šembera (II. vyd. str. U2. 132.. 111. vyd. sir. 124.)

u\ádí i nmecký peklad: Ackermaun (>N eber) voii

Bhem (tisk z 15. stol.). — J. Jireek: Anliiolofirie

staroeská, str. 72.

ÍMSKÁ LITERATUHA.

72. Mistr Kalo co mravopisec.

Podstatu a literaturu v cizin tchto svtoznámých
veršíkuv niravojiisných vypsanou ^iz u Ztinicke:

Der deutsche ato. Leipzi':. 1852. — Kukopis 17.

F. 50. (Junjm. má chybnou siirnaluru) poíná : „Proti

klevetníkóm tvrdie drž sie. nemluv mnoho hrdie •

Explicit Katho, ao. dom. 1409. hto ty knihy ukiudne

mn. bodaj! miel tolik zimnic, jako je v Praze pi-

vnic." — Úplný Kato je v rukop. 8. B. 11. Viz o nm
Hanslika v Beschreibuni der niversitáts-Bibiiothek

str. 622. — Hankovo vydání r. 1834 vyšlé není ve-

skrz ^rné. — Dobro\skv jedná o Katonovi: (íesch.

d. bóhm. .Sprache 1791. štr. 343.. 1792. str. 106. 205..

1818. str. 149. 151. Taktéž najdeš v „.Slavínu" (1806.

str. 39. 56. 70. 88. 137. 235.) eského hatona. V Han-
kových Starobylých sklad. 1818. 111. sv. str. 174—
250. je taktéž Kato otištn. Jungm. dotýká se Ka-
tona též na str. 270. . 254. pi Komenském. Ouel-

lenkunde, 1868. S. 76. 109. — Šembera, 111. vyd.

str. 118.

HISTORIE.

a) Kroniky.

73. Martimiani (Martiniami, Martiniani) ili

kronika Beneše z Hoovic. Jméno Martimiani i Mar-

tiniami je bucT temné, buzpotvoené a chybné, jeli-

kož jen posloupnosti papežíiv vzaté jsou z Martina

PoJona. Litovati nám, ze Kosmas., první náš dje-
pisec, zaujat byl juz latinským vlivem, nepsav

eski) svou kroniku eskou ; ba že nižádná ze

starých eských kronik se nezachovala. Viz o nej-

starším vydání letopisu Kosmasových Palackého

v Sitzungsbcr. der k. bóhin. Gesell. 12. listop.

1840., pak Musejník 1847. I. str. 173. - O Bo-

lesiatské kronice viz Sitzungsber. der k. bohm.

Gesell. 1868. 27. ledna; o eském djepisectvu

vbec (^uellenkunde 1868. sir. 152. 160. 177.

213. 219.
O kronice .Martimiani mluvil juž Balbin — Unfjar

v Boh. docta, 11. sir. 70. 79. Unfjar, nene Beilráge,

1795. str. 218. Dobrovský: Bohm. Liter. 1. 1. str. 60!

Liter. Magazín, 1786. U. str. 146. Gesch. der bohm.
Sprache, 1791. sir. 343., 1792. sir. 124., 1818. str. 166.

168. 310. r. 10. I'opisovali ji též všicci, již jednali
o inku ábnlích i palaeolypech, jako líansiik, Be-
schreibunK d. Iniv. Bibl. zii Prag. str. 533. — Hanka
v Musejn. 1H52. IV. .str. 65. . 35. — Zcidler v Mil-
theiluníTcn des Vereins der Dentschen, 1866. Prvo-
tisk sám z r. 148K je nad míru ídký a vzácný. Jeden
byl pod jménem Liber aesarnm v .Mikulov, než

jej Švédové odvezli (Dudík. Forschnngen str. 66).
Univ. knihovna Pražská má dva exempláry, jeden
celý, sign. 54. B. 34., a to listu 99.; druhý necelý,

sign. 54. A. 58., kde pedních listin devt, zadních tri

schází. V .Museum a na Strahov je též exemplár
(sign. O. III. 17.). — Srovn. Výbor, II. sir. 75. —
Quellenkunde, 1868. S. 86.

74. Variince (Laurenlia) ^ Brezorv Kronika.,

obyejn Kronika o císaiich iiniských jmenuvána.
Signatura u .Jungmanna 17. J. 47 je ciiybná

;
po-

šlaf z dobré signatury 17. F. 47., co je rukopis pa-
pírový z 15. stol. 8". 124 listii silný. Má titul: Kro-
nika obecni od stvoeni svta až (do r.) 678ho po
narození našeho spasitele. Juž Palacký (Wiirdigung,

str. 203) poznamenal, že to není pouhá kronika ím-
ská. O ní mluví též juž Balbin— Ungar: Bohem,
docta. II. str. 233., 111. 203.

Pozoruhodná je však i jeho latinská kronika de
gestis et variis accidenlibus iuvictissimae regní Bo-
hemiae coronae v rukopise 1. D. 10. . 8. z 15. sto-

letí, na listech 258—344., jelikož tam mnoho e-
ských listin uíijdeš, ba dležitá víry vyznání, ku p.
Adamit (na list 337; viz Palackého: Wiirdigung,

str. 207.) a jeho Formelbucher, II. . 230.^ str. 192.

(2. bezen, 1391). Dležitá je též pise Cech vi-

tzoslavná r. 1431 u Domažlic v témže rukopise I.

D. 10. . 10. listy 353—363.
O „Bezinovi'^ mluví pod tímto nepravým jmé-

nem i Hofler r. 185G ve svých Geschichtschreiber

der Hussitischen Bewegung in Bohmen na str. 108.

109., kdežto i jiné rukopisy, ku p. spis musejní

posuzuje; na sir. 321. najdeš pak otisky jich s va-

rianty, jakož i stati eské z te.xtu latinského, ku

p. na str. 461. vyznání víry Adamitii i Nahá,
str. 499—503. — Avšak i rukopis II. D. 8., jenž Be-
nešem Krabice z Waitmile poíná a Vavincovu z Be-
zové historii války Husitské v sob chová, a z pedu
a vzadu necelé (listy 19—99), najdeš mnoho eských
statí, z nichž Hofler též nkolik otiskl, sir. 503—514.

52L
Životopis a výjimky ze spis podává i Jos. Jire-

ek v Anthol. staroeské, 1860. str. 116. — Co se

však Hoflerových badání týká, srovn. s nimi, co píše

Palacký : Die Historicn der M. Laurcnz von Bezová
und Nic. von Pelhimov (sir. 50.) v „die (íeschicht-

schreiber des Hussitenthums und Prof. C. Hofler"

(Prag, 1868).

Výbor, II. 571. jedná o Vavinci z Bezové a na

sir. 579. o ímských císaích, kde též opravili nutno

mylnou sign. 17. J. 47. místo 17. F. 47. Upozorniti

slušno též, že rok narození a úmrtí, jak je Jung-
mann udává na str. 32. . 74., nesouhlasí veskrz

s doložením na str. 537. Srovn. životopis v Nauném
slovníku, 1860. I. sir. 891. a u Jireka v Anthologii

staroeské.

75. Pnlkury i Pi-ibika z Uradenina Kronika.

O Pulkavovi mluví Dobrovský v Gesch. d. bohm.
Sprache, 1791. str. 343., 1792. str. 119., 1818. str. 154.

164. O pokraovatelích však v Histor. liter, eské
r. 1818. sir. 268. — Palacký, Wurdigung sir. 179.

Exemplá v Stockholme jde lak daleko, jako Dob-
neríiv text v Monumenla, III. 72—290. Dudík, For-

schnngen in Schweden, S. 166. 167. Peírka, Mu-
sejník 1851. III. sir. 31. Je tam, t. j. ve Švédsku,

též jiná kompilace z kronik eských (Dudík, For-

schnngen 167.).— Hofler jednal r. 1856. v uené spo-

lenosti IX. svaz. str. 50. o staronmeckém peklade
Pulkavy. Srovn. u Jungm. sir. 154. . 439. Též Híi-

flerovi Scriplores rerum Hiisilicarum dotýkají se Pul-

kavy na mnoha imísIccIi. Srovn. Palackého v (íe-

schichtschrciber der llnsit. Bewegung r. 1868. —
.Šembera. hisl. lil. II. vyd. str. 84. 116. 189., III. vyd.

str. 129.. kde najdeš výpis z rukopisu klá.štera Au-
gustiniánského na Starém Brn.
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v univ. bibliothece Pražské je v Collectio chroni-
carum Boemiciiruni, kterou zídil v II. polovici 17.

století Balbíii rukou vlastní, v exemplái 15. D. 6.

. 10 (u Jungni. je na str. 33. chyba v signatue)
str. 300—5U8 opis její pod tiluleui : Kr07iika eská^
sepsaná za asiiv Karla IV. císae ímského, složena
od Pibika, syna Uluhojova, z Tradcnina^ mistra

školního od sv. .Jiljí, eeného Pulkava^ v latinském
jazyku, zase pak od nkoho jiného z latinské ei
v eský hlahol v tato slova, jakž následuje, pelo-
žena. Jest kniha psaná a nachází se v kláštee u sv.

Jakuba v Starém mst Pražském. Poíná: „Když
synové lidští na poli Sanaar X koní se : z Brasla-

vic podle otce svého pohrabaná." Pipiš: „Hic ces-

savit Pibík" (str. 508). Pak najdeš kroniky ješt
od r. 1340— 1470, koníce se slovy: „a pro tyto

píiny veliká drahota musila jest býti. A tak se

zkonává historie Pulkavy."

Co do pokraovatel Pulkavy viz Jungmaniia na
str. 68. . 122. a v rukopise 15. D. 6. . 11. hned po
Pulkavovi, str. 508—555. — Latinské rukopisy jsou

v unív. knihovn: 1. C. 24. list 1—83. z druhé po-
loviky 15. stol. Na konci najdeš: Is qui consripsit

hec (sic) cronicam hucus que duntaxat perduxit.

Otištna u Dobnera v Monum. III. str. 72. 289. Kro-
nika je rubrikována, co u Dobnera je vynecháno.
Srovn. poznamenání u Dobnera III. str. 289. V témže
exenipl. 1. C. 24. str. 314. v. najdeš rukou njakou
16. st. píjmy krále Václava IV. — Ka str. 201. na-
jdeš „Excerpta cronicae Boemorum^ quam de Man-
dato Caroli IV. collegit frater Johannes Marirjnoli

episcopus et quidem ao. 1334. F. Palacký Wiirdi-

gung, str. 168. — J. Jireek: Anthol. staroeská, str.

64. — Upozorujeme též na prpovdi rýmované
v Pulkav (srovn. zde . 56.), ku p. ve vydání Pro-
cházkov (1786) str. 130. 164. 169. 194. 234. —
Rukopis skvostný v univ. knihovn Krakovské vy-
psal r. 1834. Bandtkic v Index lectionum in univ.

Krakoviensi; r. 1859. však Jos. Jireek v Památkách,
kde se zmiuje též o opisu Vídenském.

#

Str. 33.

76. Petra Comestora i Manducatora (knho-

žrouta) Ilisloria scholastica super velus et novum

testamentm. Je to církevní djepis pro školy

stedovké.

Ceroniho pozstalost, v které se nacházel jeden

exemplá pekladu eského Comestora, chová se

nyní v archivu Brnnském. O rukopise Stockholm-

ském vypravuje Dudík, Forscliungen str. 163. Pa-

pírový to codex z 15. stol., jenž ítá 826 stran. — Ru-
kopis knihovny vysokých škol Pražských 17. D. 18.

je porouchán. Je též papírový codex z 15. stol., í-
taje 272 stran. „Skolastica historia, t. j. vydoyis."'

„Tuto se poínají knihy mistra Manducatora k Se-

nenskému arcibiskupovi v historii t. vydopisu (tak)

skolastiky (t. j. v církevním djepisu) s již kni-

hám konec vykládám a za prací odplaty žadam."

Není to však pouhý peklady než více výklad Man-
ducatora. Srovn. lat. inkunabuli 39. B. 13., kTÚž se

koní slovy: finit historia, que ct vulgáto vocaluilo

scolastica a Petro Comcstoris edita, per (liinthe-

rum vero Zainer litteris aeneis im|tressa. 1473. -

Jde jen do smrti sv. Petra a Pavla. — Dobrovský,

1791. str. 343., 1792. str. 125., 1818. str. 125. 169.—
Balbin, Boh. docta. III. str. 115. ml, v> týkaje mnoho
Manducatorovi, v mnohém pravdu.— Dobrovský mluv i

též o tom v Liter. MagazMi, 17.S2. 2. Stiick. S. 31.

—

Jireek v Anthologii staroeské r. 1860. str. 75. —
Zdaž exemplá, jenž druhdy l)yl na Morav „im

Kloster JBrMc/c", je týž, co patil jednou Ceronimu,
nevíme (Quellenkunde, 1868. S. 86.).

b) Životopisy.

77. Karla IV. iirotopis z latiny peložený
(Caroli IV. commeniarius de vila sua).

Pelzel: K. Karl IV. Prag. 1791. Dobrovskv. 1791.
str. 344., 1792. str. 163., 1818. str. 254. 363.— Exem-
plá Vídenský ozdoben nmohými miniaturami. Ži-
votopis jde od listu 1—64. ád korunování, pak, jenž
není všem exemplárm pipojen, od listu 65—92.
Viz Vídenské „Tabulae" 1864 (4. G. 131.) sir. 101.

I. svaz. Nro. 581. — Jeden exemplá je též v Stock-
holme. Peírka, .Musejn. 1851. III. str. 31. — Dudík,
Forschungcn sir. 167. Latinský exemplá v knihovn
universitní z 15.stol. I. C. 24. Nro. 3. list 90—111.—
Vydání eské tiskem Procházkou, Tomsou obnovené
1791., najdeš pod titulem: Život císae Karla IV.

z starého eského spisu vydaný I. 1555 od .\mbr.

z Ottersdorfu. S ^ ýklady Fr. J. Procházky petištný
v Praze prací i nákladem Tomsy I. 1791. 54. É.

220. — Srovn. historii o císai Karlovi od .M. Prok.

Lupáe z Hlaváova. Nové vvd. Hankovo v Praze,

1848. (54. E. 410. . 2.) — Viz i J. Jireka: Antho-
logii staroeskou, str. 64. 67. — U Palackého najdeš

ve Wiirdigung, str. 299. dotený životopis Karla IV.—
Výbor ale cituje i rukopis knihovny vysokých škol

Pražských 17. A. 4., co je výklad evangelia sv. .Ma-

touše, o nmž jednal Šafaík v Rozboru II. str. 71.

a Jungmann na str. 39. . 120. Otázka zrstá, jak

pišel výklad kapitoly 11— 13. (Výbor, I. str. 543)
do životopisu Karlova? zdaž Karel IV. neb kdo jiný

jej vpravd psal? Jireek: o peklade evang. str.

412. — Pi Ambroži z Ottersdorfu schází Jungman-
novi, že vydal r. 1555 v Holomouci životopis Kar-
lv, str. 153. 162. 605.

78. Mudrci aneb život starých filosofu.

V rukopise 17. E. 14. . 1. list 165—224. Poínají:
„Skutky a mravy davnich mudrcov iimieniv vypsati

mnoha pisma, jenž v rozliných knihách starých mi-
strov po ruozno jsau psaná v jeden svazek sebrati

usiluji, mnohé také ei jich a odpoviedi niudre

v tyto kniežky jsem umiesil, z nichžto všeliký, ktož

isti bude, veliké utiešenie a mravné nauenie sobie

vezme. Tales nnidec x a vece Joachim k králi,

neobživef otec tvoj jediné, le by sie tyto supové
vespolek sebrali." — Latinské rukopisy knihovna uni-

versitní chová pod sign. 4. A. 15. . 1. ze 14. stol.

list 1—37. a co |)ídavek: de gestis principm et

philosophorum, list 37— 59. — 13. (i. 18. . 2. rukou
Oldicha Kíže z Tele (Quellenkunde. 1868. sir. 29.)

okolo 1476 psané „Sententiae sapienium" — „de
gestis philosophorum" 1469. list 62. — Srovnej po-
dobné kusy literární u Jungmanna str. 74. . 207.,

|)ak str. 14.3. . 270. a Jos. Jireka v .Vnlhologii sta-

roeské, 1860. str. 75.— Ve Výboru II. str. 927.. kde
píklady „skutku a mravu dávných nmdrcóv jsou

otištny, zmniti teba siijuaturu 17. C. 14. v sigu.

17. E. 14.

ZNÁMOST ZEM.

79. Mandevilhj cesta po svt 1332—1335,
peložená Vavincem z Bi-ezoté.

Dobrovský, 1791. str. 342., 1792. .str. 122., 1818.

str. 165. 320. — Latinsky Ilinerarius je pod sign. 40.

(i. 3. s. 1. et a. a to incunabide.— Coské vydání roku

1600 (co u Jungm. není: sign. 54. F. 320.) nuí titul:

Jan iMandyvilla, kterýž v svt tém všecky ze-

m .... neslýchaných vcí doísti. V starém mst
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Pr. Voldich Valda otiskl, 1600. 8. A—R. Vlil. ka-

pitol. 31. místo 120 pil vodních, a není nic odjato,

o se k pravému rozumu yzlaliuje. Vydání z r. 1796

je pod sitrn. 54. D. 35. — Senibera. II. vyd. str. 117.

132.. III. vyd. str. 130. — Dudík vypisuje v Hand-
schriften der ^ieolsburjíer Bibliothek (str. 50. 51.)

jeden exemplár, jenž ml pinodní nápi.s: knihy

o jednom rytíi z Dennuirku. PoíiuU takto: Ja

Otto z Dymeriuku. kanovník v .Mei v Lutringii, pe-
ložil jsem tyto kniiiy z vlaské a latinské ei ....

pak já mistr Vavinec .... též knížky peložil jsem
z nmecké ei v esku. — V téže knihovn Miku-
lovské leží i „ilinerarium Joannis de Mandeville,

militis de .\nglia", díiležitý rukopis pro srovnání

te.\tu k vydání hlavnímu Odericha z Porlenau, 1480.

FILOSOFIE.

a) Nauné spisy.

80. Lucidá iili vysvtlení rozliných vcí.

Byly to stiedovké pokusy nauných slovníkfi.

Dobrovský, 1818. str. 179. 313. — Latin.ské Eluci-

dae. in quo obscuritas rerum diversarum elucidatur,

z r. 1398. najdeš pod sign. 5. A. 7. a 14. H. 7. (ru-

kopisy). .Museum eské má tisk z r. 1783 v Hólo-
inouci u Josefy Ilirnlový pod signaturou 56. G. 2.

Str. 34.

81. Cisiojanus ili kalendá na syllabách ver-

šovaných založen.

Dobrovský, 1818. str. 172. 173. — Hanka, nejstarší

posud známé liexametry eské v Cisiojanu, XIII.

vku. 3Iusejn. 1853. str. 415. — Semhera, jenž klade
Cisiojany mezi básn (verše?) nauné, mluví o nich

v II. vvdání a to o musejním cisiojanu na str. 109.

131., o mnichovském na str. 109. 130. 149.. v III.

vydání pak na str. 118. Mnichovský cisiojanus je

práv nejstarší stopa hcxametr eských. Ostatn jsou

cisiojani nkdy i bájeslovné dležitosti. Ze starších

spisovatel podali o nich zprávy: Veleslavín, Lu-
pá, Partlicius. A. Voigt: Kalender der Slawen, str.

124—130. G. Dobner, Monum. Boh. I. 174. III. 292.

Ouellenkunde, 1868. str. 164. 184. 215. Naposled
promluvil o cisiojanu Hanka v sedni uené spol.

1860, 5. bezna. Roku 1867 napsán eský cisiojan

i na staroeské hodiny Pražské.

bj Mravné.

82. Alberta Velkého ráj duše.

Rukopis univ. knih. 17. A. 19. je z r. 1383. na pa-
píe fol. 1—^107. 4°. pod titulem: Rozjímání o všeli-

kých cnostech. Dobrovský, 1818. str. 174. . 23. ne-
znje autora, dal tomuto pojednání titul : Traktát

asketický o všelikých cnostech, v emž ho .hing-

mann v I. vyd. následoval, str. 60. . 92. Traktát
sám má 52 kapitol i lánkíi a listu 107 lolio. —
Druhý rukopis 17. F. 10. je též ze 14. stol., a nikoli,

jak Jungmann praví, ze 17. stol.
;

je papírový, 4".

ítaje 116 listu popsaných. Poíná: Sv. Jan Zlato-
ústý vykládaje lenie sv. .Mathuše i dic takto X moci
bozieho umuenic otemeny jsu. Chvála otci i synu...
nynie i vždy i na vieky viekoma amen. Rukopis
17. F. 10. nemá tak starou orthografii jako 17. A. 19.

Tomuto rnkopi.Mi 17. A. 19. schází dv kapitoly: 1)
o milovanie boha, 2) bližního. Patrné, že též ped-
mluvy není. Zato ale je delší, neboí po konci 17.

F. 10. „mocí božieho umuenic otemena jsu" (list

105. v.) následují ješt 4 stránky, než je explicit:

,,jehož tebe míla ra dovésti Jezu Kryst. Amen.
Anno domini 1383. feria tertia in vigilia s. Johannis
baptisté." — Tetí rukopis, taktéž ze 14. stol., je 17.

D. 32., kde Albertus poíná listem 18. 19., nuije však
jen kapitol 57. Je to opis a nikoli jen výtah, jak
Jungmann a Výbor praví, ze starého exempláe, ale

opis nedbalý na pap. fol. Kapitola poslední poíná:
Znamenati jest, že troj lid se zpovieda X protož
netaj všiech hriechov, abychom k viené radosti

mohli dojiti. Amen. Srovnáme-li eské peklady, tož

nalézáme, že to jsou rozšíené výklady a tém p-
vodní práce. Viz Inkunabuli 44. (í. 16. . 2. Trac-
tatus mag. Alberti .Magni, doctoris exiniii, episcopi

Ratisponensis: de veris et perfectis virtulibus alias

paradisus anime Argentinae. 1498. 4". kapitol 52.

—

Tištný peklad 31. Adama z Vinoe vyšel r. 1589
(poprvé snad 1580). Viz v knihovn universitní

exemplá 54. G. 63. „v eskou e obrácena i znovu
spravená skrze M. A. z V. v stár. mst Pražském
u Buriana Waldy". 12". str. 208. Pedmluva A. z V.

je veskrz nábožná. Srovn. tu knihu s jinou Adamem
z V. peloženou, o které jedná Jungm. str. 231. .
1842. b. (12". lišili 70. Exemplá knihovny univ.

je pod sign. 54. F. 1133.). Srovnej též Jos. Jireka
Anthologii doby stední, 1858. str. 219., pak doby
staroeské, 1860. str. 50. 54. — Zemelý F"r. Bezdka
choval nový pepis rukopisu 17. A. 19.

83. Ohavnost, spis Mat. z- Janova.

O Matjovi z Janova jedná Palacký v djinách IIL

sv. L díl str. 3. 11. 14. 16. 19—23. 25—31. 39. 51.

143. 172. 311., II. díl str. 45.

P R Á VM C T V í.

Právnictví eského a moravského literatura

vzrostla hlavn leprva v dobách novjších na

stupeíi vdeckosti a zevrubnosti. Pokusy prvnj-

ších dob najdeš v Quelleukunde der bohm.-slo-

venischen yieraturgeschichte, 1868, zaznamenány

na str. 49. 79. 85. 92. 96. 108. 115. 117. 128.

129. 138. 141. 143. 146. 156. 168. 170. 189.

192. 196. 211. 218.

Vyjímáme z toho nejdležitjší doby : Monsého

práva mstská na Morav, v Abhandl. d. bohtn.

Gesell. 1787. str. 73. — Voigta: O eských zá-

konech rozliných vk, v Abhandl. 1787. — Pa-

lacký : Právo a ád soudní staroeský, Musejn.

1835. str. 399.; pak téhož: Právo staroslovanské,

Musejn. 1837. sir. 68. —Koubka : Jazyk a technika

právnická Slaroslovan, Musejn. 1839. str. 215.

—

Gliickselig : Versuch einer Geschichlc des Rechtes

und der Gesetzgebung von Bohinen und dessen

Kronlándern (sign. 12. A. 76. N. 4.) — Hanka:

Pehled pramen práva staroeského. Rozbor

1841. 1842. (Abhandlungen, V. Folge, 2. Bd.

S. 151.) — Šafaík: Právo staroeské, Musejn.

1844. sir. 384. — Pvod staroeského práva.

Pražské noviny, 1849. . 261. — Vocel: O sou-

dech zahájených, Abhandl. 1844. 3. Bd. S. 30.-
Celakovský: Právnická písloví Slovan, Musejn.

1851. — Legis-Glilckselig: Geschichte des bohm.

Staats- und Privatrechts, 1849. Osterr. Zeitsch.

fur Rechts- und Slaatswissenschafl.— Chytil: Die

Landesordnungeii des Markgrafthums Máhren von
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der áltesten Zeit bis zum J. 1849 (4. Bd. der

Brunner histor. Section). — Šafaík : Slatiit Po-

liky, Musejn. 1854. str. 270. — Herm. Jireek

:

O soudu mezním. Musejník 1858. sir. 171.—
P. R. von Chlumetzky : Das Tobitschauer Buch.

Eine Quelle zur Rechtsgeschichte des 15. Jabr-

hunderts in Mabren. Briinn, 1858. (Separat-

abdruck aus der Briinner Zeitung, Nr. 193 — 196.

1858. — Tieftrunk: Právo Magdeburgské, Pa-

mátky 1860. sir. 1 12. — Herm. Jireek: Srovna-

losl staroslovanského práva se starým hellenským,

ímským a germánským. Rozpravy, 1860. sir.

85. — Vocel: Právo ddické staroeské, Abbandl.

1861. 11. Bd. S. 473. - H. Jirecek : Píspvky
k literárnímu rozboru památníku práva eského
a moravského, Musejn. 1861. str. 235. —Vocel:

Djiny a prameny práva staroeského, Silzungs-

bericht d. kónig. bóbm. Gesell. 1862. 1. str. 33.—
H. Jireek: Rozbor knihy Tovaovské. 1863.

Musejn. str. 227. (Desky, r. 1 862. str. 52. 1 52.)-
Staroeské právo. Exekucí. Právník, 1864. str.

397.— Jiínský: Práva Kunratova. Právník, 1865.

str. 649. — Skivan: O písemních památkách

právnictví Slovanského. Právník, 1865. str. 721.

Pravda Ruskaja. Právník, 1866. str. 83. -Tief-

trunk: Práva mstská v echách, 1866. Sitzungs-

berichte der kónigl. bohm. Gesell. I. str. 38. —
Brandl: Kniha Tovaovská. 1867. Musejn. str.

342.— O právu staroeském. Právník, 1867.

str. 13. 560. 634. 668. - 413. 450. - 596.-

H. Jireek: Codex juris Bohemici. 1867. — Fried-

lánder: Das Einlagern. Ein Beitrag zur Rechts-

geschichte. Miincben, 1868. — Pedmluva ku knize

Drnovské, kritickými i vrnými poznámkami opa-

tena V. Brandlem, v Brn 1868 (sign. 54. C.

269). Srovnej úvahu v Allgem. Liter. Zeitung.

Wien, 1868. Nr. 38. — Vocel: Pravk zem e-
ské. 1868. IL str. 340. Památky, VII. 7. 8. str.

515-1528. Šembera, 1868. 177. 200.

Rukopisy právnické knihovny universitní.

Ponvadž v rukopisech právnických na vtším

dile vždy více kusfiv se nalézá, pro krátkost

uvedeme zde výpisy hlavnjších rukopis prá-

vnických, již se chovají v knihovn vysokých

škol Pražských, i jak ji Jungmann a Dobrov-

ský jmenovali, ve veejné císaské, i Klemen-

tinské knihovn, abychom se opakování zbyte-

nému vyhnuli.

A) Rukopis 1 7. F. 49. u Hanky v Rozboru B. I.

ád práva zemského. 15. století. 4" na papíe,

ítá 166 listv, a to:

. 1. list 1—16 (39). Poíná sie ád šálob práva
zemského. Když by kto chtiel z hlavy bratra svého x
v novie ád pijal. Skonává sie rád prav zemských

zemie eské. V tom je opt obsaženo dále

:

. 2. list 16—18. Práva ddin manských a svo-

bodných. „O praviech di.din manských a svobodných

X le milost králova pikáže. Skonávají sie práva

zemská."

. 3. list 18—39. Z Buhé Ondeje : výklad na prá-

va zemská. „Právo zemské eské jest dávno nale-

zeno od |)ohanstvie X v no\ie úad pijal."

j. 4. list 39—58. Práva starého pána z Itozn-

berka. „Klož pojme komorníka pražského na pohon

y a kupil se vší zvolí. Ted jest konec prav pána

z Bozni)erka."

. 5. list 58— 108. Práva velikého msta Praž-
ského. „Tuto sic poínají práva rozliných vécí a bie-

chuov miesta velikého Pražského a najprv o lichvie.

Fisahu-li já kterému lovieku x svietským sudem
spraven. Expliciunl,;Mra cívitatis Pragensis.'' Jung-

mann str. 72. . 174. Sachsenspiegel.

. 6. list 108— 110. Berná regalis generalis. Nos
Wenceslaus etc. (latinsky). Naped stojí místa, kde

se sbírá, pak ád sbírání (modus colliffcndi — litera

majestalis.) Jungmann str. 72. . 137. List 155— 159.

jest berná rec/alis latinsky psána. Srovn. Hoflerovy

Geschichtschreii). d.Hussit.Beweg:. in Bíihmen. (Wien,

1866. III. str. 160. a II. svaz. str. 85—90. census

haereditarius regius civitatum regaliuni.). Než srovn.

i Palackého: die (íesch. des Hussitenthums, 1868.

(sign. 3. E. 145.)

C. 7. list 111— 156. Knihy i^ráv zemských. „Pane

buožie nebeský pro tvú štiedru dobrotu X peeti

k nicmu pitisknuti. Bu buoh pochválen. Amen."

. 8. list 155. Písaha židovská (konec 15. stol.).

„Richtá anebo jiný, ktož umí ísti, židu iekaj a žid

po niem v osazeném súdn. Žid má vstiípiti na svÍ7ii

kuoži a mají paterý knihy Mojžiješovy x mi pomá-

haj buoh, jemuž sem pisáhl." O starodávnosti židu

v Praze viz Jirekuv Codcx juris bohemici str. 130.

. 9. list 159—165. Práva Sobslavská. „Za asu
kniežete Sobieslava Vyšehradského a vývody e-
ského X než samo miesto v domu jednom." Musejn.

1827. III. 31. Jungm. str. 37. . 93.

b. 10. list 165. 166. Práva císaem Karlem po-

tvrzená. „Všecka vina zemská, kteráž sie urodie

dále ti miel okolo Prahy X váha rvena. .\ tak jest

konec. Buoh bu pochválen."

B) Rukopis 17. C. 22. (u Hanky v Rozboru

B. n.) z 15. století na papíe, fol. 125 listv,

z nichž mnohý je chybn svázán.

. 1. list 1 (4)—26. 36. 37. Ondeje sUiršího z Du-
be výklad na právo zemské. „Právo zemské eské

jest dávno nalezené ješt od pohanstvie a najvíce

od Pemysla oráe X a zastupiti jejich služebnici

chtie. To jest nynie v iad v novie pijat. ' Psáni

králi Václavovi najdeš vzadu na listech 35—37. Srovn.

Výbor II. str. 315. Archiv eský IL str. 481—517.

Jungm. hist. liter. str. 35. . 87.

. 2. list 14—26. Práva starého pána z Bozm-

berka. „O komornících. Ktož pojme komorníka Praž-

ského na pohon X a kupil se všie zvoli. Skonávají

se ty práva, ježto je má pan z Rožmberka." Jung-

mann str. 34. . 48.

. 3. list 26—37. „Poíná se ád práva zemského

a najprvé o hlavu. Když by chtiel kto z hlavy bratra

svého X jako z svých dicdiných." Jungm. str. 35.

. 85.

Pak ale následuje jako nový lánek: „Tuto se

píše o tyech úednicích najvyšších, co od eho
kto z nich má bráti. Hotovi jsiice každému k jeho

potebie vždycky X a poestného praviti. Andreas

de Duba judcx supremus (list. 35. 36.). Pak list

Ondeje z Dube králi Václavovi, naež opt : Kd^yž

by kto chtiel držeti koho dluho na úrocích (list 37).

Než listové tito 35—37. patí naped k „Výkladu na

právo zemské".

C. 4. list 37. v.—57. Rád koruny eské císaem

Karlem potvrzený iMajestus CaroUná). „Najprvé
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o viee rcrkvie svaté X ji zjednali právem zeiii-

skýni." Jiinirm. sir. 35. . 86.

. 5. Ii.<t 57—65. v. „Poínají se práva manská
zem eíiki'. po nichžlo v.^iitkiii manové mají sau-

zeni býti. Ktož manská práva iimieli ihliejí x kla-

deno bylo v desky." V listech térh jsou však též

obsažení i nálezové panšti za Siffismmida, za La-
dislava (1454). za Vladislava (1486), jež Jun<r-

mann na str. 83. . 309—314. zvláš klade. Polo-

žíme je tu také zvlášf: a) IVález panský za císae

Siffmunda. „^ajprvé o všecky listy ;. v potu dvíí

ráiežic." ,•?) „L. B. 1454 ve tvrtek dne sv. Pro-
kopa X jemu kladeno bylo ve desky" list 61. v.—65.

(Nález to za krále Ladislava).

C. 6. list 66— 71. ]}cn>a reijalis generalis Bohe-
miae civitatum et inonasleriorum sub VVenceslno.
Junorm. str. 72. . 173. — O bern v Plzesku roku
1379 pojednal llofler v Sitz. Ber. uené spol. 1861.

str.. 11.

C. 7. list 72— 108. Práva msta Pražského vt-
šího. „IVajprvé o konšelech, kterak se mají v rad-

dách svých mietí. Najprvé, že všeliký konšel X kte-

réž se také obci dotýi zjednávati."

„Poínají se práva rozliných píin téhož miesta

Pražského velikého. IVajprvé praví o rozliné lichvie

X svtským sudem spraven." Druhá tato ást (list

73—108) je Saclisenspiegel. Jungm. str. 72. . 174.

C. 8. list 108—113. Obdarováni msta starého

Pražského od krále Jana Lucenburgského I. 1310.

„Léta od naroz. syna b. 1310. února msíce ten

úterý ped sv. Blažejem tiemilo dary X v jednom
domu." Junffm. str. .38. . 103. Otisk ve Výboru II.

str.. 3 15. je ponkud jinaký.

. 9. list 113— 117. Voi\T7.cni práv starého mésta
Pražského od Karla IV. r. 1351. „Najprvé všecka
vina zemská . býti bez všeliké otpornosti." Na li-

stu 115. v. je episoda o Nmcích za asu knížete

Sobslava Vyšehradského, že nesmí Nmec úední-
kem býti v Cechách pod ztrátou 7WSU svého. Jungni.

str.. 38. . 103.

. 10. list 118—120. Nález o nového krále, o vše-
cky listy, o ležení, škody, form staré listv, co se

má bráti v desky a t. d. Nálezové za krále Vladi-
slava 1486. svolenie pi sv. Václave o minci a t. d.

Je .to více kusuv ])ro sebe stojících.

C. 11. list 121— 123. Rád mincovní za Podbrada
1469. „Actum ao. dom. 1469 in die Bonifacii in

plena synoda. Akniiviek nam to s vciikú X škoda
by taková mince lehká cizie miela v našem krá-
lovství brána býti." .lungm. sir. 87. . 406.

C. 12. list 123—125. O mincich a penzích na
snme r. 1485. „In memoriis anni 85 feria V. anle
Galii. Stálo se obecné svolenie x vysazené popravy
mají." Junem. sir. 89. . 450. Najdeš tam mimo
ádu mincovného: o popravách po krajích. Co do
nejstaršího ádu mincovního viz II. Jireka : Codex
juris Bohem. 1867. str. 126. 218. 264. co do eských
a str. 165. 219. co do moravských penz.

C) Rukopis i 7. E. 4. (u Hanky v Rozboru
B. III.) století 15., na papíe, 4". 224 list.

C. 1. listové 1—42. zavírají v sob rozliné traktáty:
a) desky zem eské, b) puhony, c) písahy (list

10.), d« inventiones Baronm, e) žaloby (list 11—
19.), fj urážky (list 19—42.). Latinsky, nco e-
sky, mnoho v slohu makaronském. — Rozbor I. str.

156. Junpm. str. 34. poznám. 1., pak sir. 90. . 474.
C. 2. list 42— 48. Sunima bernae regalis de mo-

nasleriis. Než jedná se tam i o daních jiných, ku
p.^o zloinech. Viz Jungni. str. 72. . 173. 189.

C. 3. list 48—127. Knihy práv zemských. „Pane
bože všehomucí nebeský ote pro tvú onu stiedru

dobrotu < Ijiké mohu z práva liech sviedkov peetí
k niemu pivicsiti." Na listu 122. v. je udán obsah
celku a to sIo^ y : Skonávají se jírára micscka,
vesská, sedlská a práva 2^anská. potom manská, na-
posledy i)ráva a ád panský t. zemský se vším á-
dem sudu zemského. j)ohonové. otpiery. písahy se

vším vystczením a zpráva, eho se má slieci a kte-
rak nui initi všudie a rozliné vieii : jakož uzí,
ktož ísti bude. a biule se mu srdce radovati." Srovn.
obsah s právy císae Karla IV. a s „vermehrten
Sachsenspiesel oder das Schlcsischc Landrecht". I)o-

bni.vský, 1792. str. 95. 118. 187., 1818. str. 162.

C. 4. list 127—215. Práva velikého mésta Praž-
ského. „Pisahu-ii já kterému lovieku, že jemu chci

lichvu dávali ttlidy obdržie své právo ped každým
sviolským súdeni spravnie."

C. 5. list 215—223. Práva manská. „Ktož práva

manská umieli clitie X on móž sviedek beyti i e-
ník, i práva nalézati i zamielati."

C. 6. list 223. 224. Práva konšelská. „Najprv že

všelikaký konšel má poslušen X a jiné vieci, kte-

réž se obci dolýí, jednávati." Srovn. Brikcí z Líka
u Junorm. str. Í82. . 930. — K. Tieftrunk, Památky,
1860. o IMiigdebiirgském právu. — Právník. 1866.

str. 181. — Sembera, historie literatury, III. vyd. roku

1868. str. 177.

D) hukopis 1. G. 18. (u Hanky v Rozboru B.

IV.) poátek 15. stol. na papíe, 4". 150 listv.

C. 1. list 1—27. De offensa coram rege vel iudi-

cio. pleno {urážka).

C. 2. list 27—35. Querele contra debitores.

C. 3. list 35. 36. Formae juranienloruni.

C. 4. list 36—46. Oílicium iniuoruui tabollarum.

. 5. list 47—104. .Majcstas Caroiiiia (latinsky).

C. 6. list 105— 111. Pojednání bohoslovecká.

. 7. list 112—114. List Otakara krále o druhé

\()jii proti Uhersku.

C. 8. list 114— 134. Litera l)eneíiciarium purkgrafio

Praffen.si.

C. 9. list 134— 150. Furmae communcs hereditarie.

Akoliv vtší ást rukopisu na zdání je latinská, na-

jdeš skoro veskrz sloh éeskolatinský. ku p. list 29.

„a miev mu je vrátiti, když je své peeti nevypravil

a Judeo Lazaro (piondam, dieto de Praga, ježto mi

je miel vypraviti, pro eo recepit dampnum." esky
se tudíž vyjednávalo a jen terminologie byla latin-

ská. Rukopis není vlastn niím jiným, než formu-

láem práv zem eské.

E) Rukopis 4. A. 25. c. 2. (u Hanky v Roz-

boru B. V.) na pap. fol. 139 list.

C. 1. list 1— 127. Liber reyum biblicus a jiné bi-

blické knihy starého zákona.

. 2. list 127—139. Ondeje z Dube: výklad na

právo eské. (Jungm. str. 35. . 87.) Od listu 127.

v. — 139. rukou 15. stobití. „Právo eské zem jest

dávno nalezené ješt od pohanstvie X jest zemi

hrozná závada a škoda." Ilanka a po nm Jung-

mann nemají signaturu, udávajíce pouze, že vazba

je v |)rkenkách žlutou kozí potažená, místo co by

mli íci: hndá kóže odená. Rozbor, I. 156.

F) Rukopis 17. E. 17. z r. 1415. na papíre,

1 54 listv (u Hanky v Rozboru B. VI.).

. 1. list 1—52. Práva a zízeni zemská. „Pane

bože všemohoucí x dobe z práva tiech sviedkov

poty položiti." (Ti první stránky najdeš opako-

vány na listech 137. 138.)

.2. list 52—106. Práva velikého msta Pražského.

. 3. list 106. v. —111. Práva manská. „Ktož pr.

manská umieti chce x práva nalézali i zamietali.

Amen."
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. 4. list 111— 121. b. Dc citationihus secundiini

jus terrae Bohemiae. Jako v rukopisu 17. E. 4. na
prvních 10. listech a to zetelnji psáno.

. 5. list 121. v. —139. Ordo juris terrae Bohe-
miae. „Nota si quis in provincia regis x protesta-
tione suos testes producere non tenetiir."

C. 6. list 122. Písahy esko-nmecké. Jurainen-
tum actoris se zmatkem: „Na tom pisahám so mir
gott helf vnd alle heiligen."

C. 7. list 139. Jura Iglaviensia et montium.

G) Rukopis 17. H. 29. (u Hanky v Rozboru

B.« VIL) ze 16. stol. (1520j na pap. listíiv 462.
C. 1. list 1—269—registr. Obecná práva Jihlav-

ská — od Vladislava uherského a eského krále.

„Ciesarské velebnosti potiebie jest x Skonávají se

práva. .. r. 1520. — na kolínském Hradie nad Labem
P. S. de Nedvojovic." Pak obšírný registík.

. 2. list 303— ,329. Listové královští: Karla, Vá-
clava, Sigmunda, Vladislava, Jana, Jií atd., vztahu-

jící se k horám (báním) hlavn Kutným. Listové

tito^ jsou vlastn po celém rukopisu vypsáni.

C. 3. list 332—444. Poínají knihy práv horní-

km vydaných od Václava II. a najprve te se krá-

lovské pozdravení x skonávají se knihy .... Václa-

va II., kterýžto 1. p. 1300 miesíce rvna niektera-

kým Vlachm rozkázal jest groše najprvé u Hory
kovati, od nichž i po dnes slov u Hory vlaský

dvuor. Následuje obšírný registík (od \. 1524).

Práva tato otištná najdeš u Jireka v Codexu jur.

Boh. str. 267.

C. 4. list 444—453. Zprávy o dolech v Horách
Kutnách od r. 1565— 1566.

C. 5. list 453—462. Daniele mudrce : o užívání

hor i o pavování. „Daniel mudec v horních vie-

cech probiechlý x na hlubiny ruba ukazuje." Jung-
mann, str. 77. . 248 má spisy ty, zaveden Hankou
v Rozboru I. str. 157., za spisy alchemické.— Najdeš

v rukopise na listech 5— 12 pipsány i kšafty dva
ze zaátku 16. století.

Jiné rukopisy právnické^ o nichž Hanka v Rozboru
nejedná, jsou následujírí:

H) Rukopis 17. F. 23. z 15. stoL na papíe,

list 154.

. 1. list 1—125 v. i vlastn str. 1—250. On-
deje z Dube práva eská panská. „Právo zemské
jest dávno nalezené x nebo do smlúvy o své prá-

vo.^' Jungm. str. 35 . 87.

. 2. list 125— 153. Maiestas Carolina^ ád e-
ské koruny Karlem potvrzený. „Svatu trojici v je-

dnot X vedle práva a ádu zemie." Maiestas Caro-
lina koní se vlastn juž str. 296., t. j. kapitolou

o korunování krále a královny. Naež následují roz-

liné nálezy. Jungm. sir. 35. . 86. Mezi nálezy t-
mito najdeš na listu 154. v. též „Nálezy 1. 1321."

(Zdeslava.) Srovn. Jungm. str. 37. . 100.

I) Rukopis 17. F. 12. z 15. stol. na papíre,

119 listav.

. 1. str. 1— 128. Práva msta Pražského veli-

kého a podle nich mnoho jiných práv. (Prvního od-

dlení je jen kus, poínajíc : „penicze má obraziiík

schovati X tehdy obdržie své právo pied každým
svietským siídeni správnie, s právem."

. 2. str. 131—238. (konec schází): iMnohé chva-

litebné naueníe z mnohých filosofiiv a doktoríi. cf.

Jungm. str. 74. . 207. Latinský rukopis k srovnání

je pod sign. 10. E. 12.

K) Rukopis 17. D. 6. ze zac. 16. stol. na pa-

píe, fol. 2 1 5 iislv.

. 1. list 1—204. Knihy wykpildie práva Saši-

ckého ádu, jakož Magdeburg požívá a Hališiené—

a ty z Lipcika v Hálly — jenž my zde v echách
i v Polštie i v Brandenburcích, všichni Sasíkové

až do pustého jezera mají obyej požívati. Po regi-

stících poínají listem 47. takto : Vieziž každý — že

tyto knihy jsu vytaženy a vjišcieny z ciesaských
knih, z ivikpildských knih, z zemského práva i z du-
chovních knih... První kapitola poíná pak: Buoh
ostavil dva meie ku ohrani na zemi x diedicovi

pro to odpoviedali. Amen. Srovn. Jungm. str. 37. r.

94.^95.

0.2. list 204. v.—215. Nálezy kmetfi \ Magd-
hrce. Jsou to zajíniavé rozsudky jako vyšších in-

stancí strany pí v Cechách a na .Morav.

L) Rukopis 17. G. 18. z konce 16. století, 4".

255 listu i s obšírným registíkem.

Nápis: Artikulové 2^f'áv mstských. ,,0 spravedl-
nosti a právu. Každý kdož chce práva znáti a v nich
s prospchem sob ísti x a po dnešní den to jest

ode dne sv. Havla nejprve píštího léta tohoto 1579
vedle práv tchto jedni k druhým se chovali a soud-
cové na tato práva rozsudky initi povinni budou.
Než co se pedešlých vcí a ped vydáním vbec
práv tchto zašlých dotyce, ty se mají tak vyrovnati,

jakž jest prvé za právo a za obyej držáno bylo."

a) Právo zemské. Jungm. str. 34.

84. Kniha p. z Rosenberka.

Najdeš ji v rukopisech B) 17. C. 22. . 2.; A) 17.

F. 49. . 5. výše vypsaných. — Dobrov. 1818. sir.

159. Srovn. u Brandla (kniha Drnovská) : poátkové
práva zemského str. XII., právo mezní str. LXX.,
právo menší sfr. LXXXIII.

Str. 36.

85. Rád práva zemského.

Viz rukopisy B) 17. C. 22. . 3. — C) 17. E. 4.

. 1. 3. — F) 17. E. 17. . 46. — A) 17. F. 49. .
7. — Dobrov. 1792. str. 118., 1818. str. 158. — Vý-
bor II. str. 1047. 1087. 1099. — Co se nejstaršího

zízení Moravského týká, viz Chytila v pojednání

:

Die Landesordnungen Máhrens von der állestcn Zeit

bis 1849. (Schriften der hist. Section in Briinn, 4.

Stiick) a Brandla v pedmluv ku „Knize Drnovské"
(v Brn, 1868.), jakož i ku „Knize Tovacovské''

,

práv v Brn vyšlé, jejíž díiležitost pro seznáni sta-

rých zemských práv A. Rybika v „Lileralurzeitung

f. d. kathol. Deutschland". . 43. str. 343. velými
slovy a kritickými a vcnjmi dvody na jevo staví,

zárove dokládaje, že toto vydáni knihy Tovaov-
ské, jakož i vydání knihy Drnovské je první jich

\ydání kritické. Srovn. zde na str. 14. a 15. litera-

turu právnictví. Srovn. Jungmanna hist. lil. str. 83.

. 299., pak Semberu v pojednání: Staré desky zem-
ské i manské na Morav a v Opavsku (Musejník 1831.
.str. 308., 1846. str. 541.).

86. Maiestas Carolina.

Viz rukopisy: A) 17. F. 49. . 10. — B) 17. C.

22. . 4. 9. — b) 1. G. 18. . 5. (latinskv).— H) 17.

F. 23. . 2. Srovn. Dobrov. 1818. str. 158. Viz i Dra.

Vriuú.Pelzela: die Maiestas Carolina v Mitthcilungcn

(les Vereins fiir Gesch. der Deutschcn in Bóhmen,
1867. VI. Jg. str. 69.

87. Oudi-ej z, Dube výklad na právo eské.
Rukopis A) 17. F. 49. . 3. — E) 4. A. 25. . 2. —

B) 17. C. 22. . 1. — H) 17. F. 23. . 1.

88. Práva dédin manských.
Rukopis A) 17. F. 49. . 2. Je lo konec práv

zemských. Srovn. též E) 17. E. 4. . 3. 5. — B) 17.

C. 22.' . 3. 5. — F) 17. E. 17. . 3. Viz též str. 37.
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c. 97. n Jiingmjinnn. — Jsou to vliislnr jiiž |ir;iva

cizí, viz tudíž zde oddleni b) pii i^ísle 94.

Str. 36.

I)) Pnira tiis/slid.

89. Cnrsus cirilitini seiiteii/iarvm. Piiiva lior-

MÍkv Kulnýli.

Viz je vrukopÍ!!c: F) 17. E. 17. . 7. — G) 17.

II. 29. . 1— 4. Viz též Práva pražská etc. Srovn.

Uobrov. 1792. str. 154., 1818. str. 257. .leden exemplái-:

„práv niiestskýoh pjuiov honiikuuv Hory Kiitliny-.

pep.saný v 16. stol. z rukopisu star.iiho z r. 1429, na-

jdeš z bibliotheky Jungniannovy u p. .Musila. 4". na

papíre. Text pnvodní ml 330 listu 4"., resristík

30 list& 4°. Text sám má na konci podpis: „J. H.

B. P."

90. Prára Jihlavská i lionií.

Tyže rukopisy co v . 89. .Srovn. .lura (originalia)

civitatis Bruncnsis. Cod. jur. Bob. H. Jireka, 1. str.

72. Jus Igiaviense. tamtéž str. 82. .Srovn. též (Ha-

bricba) Jura Primaeva Moraviac. o niciiž Dobrovský

mluví v Liter. Magaz. I. 156.; Bcibm. Liter. II. 133.;

Geschichle d. bohm. Lit. 1818. 90. 257.. dann 1792.

str. 154.

9 1 . Prára horní.

Co do ruko|)isft \iz . 89. Co se \.šak týká pí-
vsku o pavováni hor (Bergl)au), viz jej v rukopise

(í) 17. 11. 29. c. 4.. co Hanka myln bral za kusy

ulchemické v Rozboru I. str. 157. Právo královské

liorniie viz u H. Jireka Codex jur. Bobem. str. 264.

podle exemplár knib. \vs. .šKt)i Pražskýcb a iiimso;i

eského.

92. Prára konšelská a mšanská.
Rukopis C) 17. E. 4. c. 6. — B) 17. C. 22. . 7.

list 72— 108.— L) 17. G. 18. Je to jen cásl práva

Pražského. Srovnej Justiniana eiesae ustanovenie

a nauenie, neb prvniech poátkuv 2^'>'áf^ mstských
knihy tverý. Text latin, a staroeský, v Praze, 1867.

.Srovn. úvahn v Obzoru liter. 1867. . 5.

Str. 37.

93. Prára Sohéslarská.

Viz rukopisv : A) 1 7. F. 49.

9.

B) 17. C. 22.

c) Prára cizí.

94. Práva sasická.

Viz rukopisy: C) 17. E. 4. . 4. 6. — F) 17. E.

17. . 7. — B) 17. C. 22. . 7. — K) 17. D. 6. . 1.

Sachseiispiegel v starém nmeckém tisku r. 1484.

sign. 40. E. 26. — r. 1.528. sign. 2.5. D. 190. — r.

1.539. sign. 25. C. 83. — r. 1545. sign. 25. TJ. 115. -

r. 1561. sign. 25. D. 37. — r. 1569. sign. 25. I). 1.—
r. 1.595. sign. F. 11. 122. (knih. Kinského) — r. 1720.

sign. F. VI. 23. (knih. KiiiskéhoJ — r. 1595. v Lip-

sku, u Vogelini, sign. 25. A. 253. -- r. 1614. v Lijtsku

u Vogelini, sign. 25. A. 265. — iVovjsí nmecké ti-

sky z r. 1835. podle Berlínského rukopisu z r. 1369.
najdeš pod sign. 25. J. 582. edidit llnmeyer, pak r.

1852. Ir prung dcs Sachscnspiegels, sign. 3. F". 97

—

3 F. 133. Nr. 1. f Daniels); r. 1853. Homeyer: Ver-
hiiltnisz des Sachsenspiegcis zum .Schwabenspicgcl,
sign. 3. F. 133.; r. 1855. Kirch: Ciber die im .Sachsen-
spiegel erwáhnlen l'ro\in/,ialgerichle, sign. 25, K.

516. Nr. 6. ; r. 1H57. Uiber die innern Unlerschiede
zwischen dein Sachscn- nnd Scinvabcnspiegel, Diss.

vol. 872. ^'r. 7. K.
; r. 1825. Rc< lilsdcnkmáler, sign.

25. A. 246.; r. 186(». Riíck.rt: lib.r das Sachsen-
recjii iiii Sachsenspicírci. -iiíii. '.'5. K. IVO.; r. l>-i6l.

(III. vy<lání Homeyerovo) sisín. 25. D. 412. — Die
Exiravaganten des Sa< hsenspicgels, sign. 25. B. 274.

95. Prára cisaiská ei iásE lak zvaného Šváb-

ského zrcadla.

K srovnáni poslouží nmecké vydání Schvahen-
spicíjla podle rukopisu z r. 1287. vyd. v Tiibingách

r. 1840 od Lassberga. sign. 25. E. 410. a sign. 25.

J. 598. — Viz literaturu v pedešlém ísle 94. a pi-
jtoj z r. 1576. Meichsners k. k. Land- und Lehcn-
recht, Frankf. fol. sign. 6. B. 15.; z r. 1760. Corpus
iuris germanici. sign. 25. C. 25. ; Laband : lliber die

Verfaszer und die Handschriften des Schwabenspie-
gels, 1861. sign. 1. F. 45. . 5. Téhož: Beitráge zur

hunde des Schwabenspiegels. 1861. 25. G. 584.

—

Ficker: Zur Genealogie der Handschriften des Schwa-
benspiegels, 1862. sign. 3. D. 140. . 3. — Rockin-
ger: Uiber drei mít einem Anhange zum Landrechte

vermehrte Handschriften des sogenannlen Schwa-
benspiegels auf der Staalsbibliothek zu Miinchen

(Miinchner Sitz.-Berichte, 1867. S. 287—335., hisl.

Section, 6. Juli).

96. Práva velikého mésfa Pruiského.

ÍNajdeš je v rukopisech knih. vysokých škol B)
sign.' 17. C. 22. . 7. 8. — C) 17. "E. 4. c. 4. — F)
17. E. 17. . 2. — 1) 17. F. 12. . 1. — Co do sro-

vnání k Schwabenspiegel viz íslo pedešlé 95. —
Dobrov. 1818. str. 393. — O právích Hichnovských
soukeníku jednal Hanka 1859 v uené spolenosti

(Sitz. Ber. str. 58.). — cf. též Rosslera: Die Prager

Stadtrechte. Prag, 1845. a Die Sladlrechtc in Briin.

Prag. 1852. —Výbor, II. 315. Práva starého msta
Pražského. — Statuta judicii Prag. sex juratorum v Ji-

reekov Codexu jur. Boh. str. 223. — Tieftrnnk:

Die Stadtrechte in Bdlimen (Silz. Ber. der konig.

bíihm. Ge.sell. 1866. sir. 38.).

97. Práva manská.
Srovn. Jungm. str. 35. . 88. [Manská práva najdeš

v rukopisech: A) 17. K. 49. . 2. - C) 17. E. 4. .
3. 5. — B) 17. C. 22. . 3. 5. — F) 17. E. 17. c.

3. — Dobrovský, 1792. str. 118., 1818. .sir. 161.

98. Kniha Maíjdehnnjských práv mstských.
Viz co zde v . 94. eeno o Sachsenspiegel. Co

se Donata týká, viz Jana Strakonického z Kojetína :

Výklad na Donala (Donatus cum glossa) o právích

v rukopise knihovny universitní 17. C. 24. od roku

1547. Registrum silné, 43 listíi ítající. Poíná: „Buoh
saudcc t. j. rychtá spravedlivý X svým obmeška-
ním stratí." Celek má 217 listu. Strakonický byl

jen pepisovaem a nikoli vykladaem tchto práv.

Srovn. Jungm. str. 182. . 932. — Viz též rukopis 17.

D. 6. . 2. o nálezích kmetu v Magdeburce. Gaup:
Das alte iSIagdeburgische ii. Hallische Recht. Breslau,

1863. Srovn. Dobrov. 1792. sir. 1.50., 1818. str. 162.

a Hanku \ .Vbhandl. uené spolenosti Pražské, roku
1H55. (9. svaz. sir. 40.) — h. Ticftrunk : Právo Mag-
deburgské a kmetská stolice v Litomicích. Pamá-
tky. 1860. sir. 122.. pak: Stadtrechtt! íu Bohnicn.

Silz. Ber. d. ktiiiig. bolím. Gesell. d. Wissen. 1H66. str.

38. Das dcutsche Stiidleweseii und sein politischer

und socialer Einflusz auf Land und Volk in Bohmea
und scinen Ncbenlándern. I\Iillheil. der Deutschen.

3. Jahrg. 1. H. 1863. — R. Jlopell: Uiber die Verbrei-

tiiiig des .Magdcburger Sladlrechles ím (íebiele des

alten polii. Reiches. Breslau, 1857.

d) Nálezy snmovní a soudní.

99. 100. Nálcz-y z-a krále Jana, Karla a Vá-

clava.

Vlastn je takových nálezu ne|)ielilednuledlné

miiožslvi a ekají zvíášlního uspoadateh; v nálezích

I
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sbhlého. V univ. kiiihovii najdeš nálezi/ v násle-

dujících výše vypsanvch iiilutiii.sec li : B) 17. C 22.

. '5—10. — Cj 17. E.' 4. . 1 . — II) 1 7. K. 23. . 2.—
KJ 17. D. 6. . 2.

c^ Lis/j/ a zápisy.

1) V echách.

101. Bulla císae Fridricha 1231.
První místo v oboru takových listin zaujímá lii

bulla „papeže Heliové Vil. Vratislavovi prvnienui

králi eskému", v níž nni „otpisuje k jeho prosbic.

A to sie dalo léta božiebo tisicieho sedmdesátého
devátého." Incipit: „Šlechetnost tvá žádá, abychom
Vám otpuslili íazykem Slovenským službu boží i-
niti." Explicit: „A pro est boha všemohoucieho
pikazujem, aby Ty této všetenosti vší svú mocí
nedopúštiel." Srovn. Erbenova Regesla str. 70. .
162., kde datum je 1080. 2. Januarii. Tuto bullu

esky vyloženou dkujeme O. Kíži z Tele v ruko-
pisu 1. F. 18. list 249. v. Bully papežské na základ
církevního práva se vztahující najdeš vJirekoA
Codexu juris Bohemici 1. str. 8. atd., a co do li-

stiny ehoe VII. k Vratislavovi II. str. 20. Srovn.
zde . 103.

102. Jednání mezi králem Václavem a je-

dnotou panskou r. Í391.
Ze strany úpisv veejného jednáni viz Semberu.

II. vyd. str. 76. 193., pak list .lana z Wartenherun
Hermanovi z Ualsha r. 1380. str. 170.

Str. 38.

103. Zápisy.

Viz v . 102. položený citát z hist. literatury Sem-
berovy a to str. 170., kde je psaní Jana z Varten-

berga otištno. Co se rukopis knihovny univers,

týká, viz výše vypsaný rukopis B) 17. C. 22. a ísla

jeho 8. a 9. na stránkách 108. 113 a 113—117.
Ostatn viz též Výboi II. str. 315., hlavn však sir.

347. Zápisy starého msta Pražského. — Archiv Pa-

lackého, Miiseiník a Památky poskytují hojných zí-
del zápisuv.

104. Cedule dílci.

Co se dleni v rodin JRozmherk týká, viz Kro-

niku Václ. Bezana a výpis z ní v Musejn. 1828.

IV. str. 39. ;
pak Kvty, 1837. str. 44. a opt 3Iu-

sejník, 1845. str. 335. (Z kroniky rukopisné 1688.

Bezana viz v Biblioth. 54. D. 321. Nr. 2.) Srovn.

i Hoflera v Scrip. rer. husit. II. sv. str. 71., avšak

srovnej k opravám Palackého.

105. Rozliné listy.

Takových list a listin je velké množství. Viz

o nich Dobrovského, 1818. str. 139., 1792. str. 98.,

1791. str. 348. — J. E. Vocela v Mu?ejn. 1847. II.

str. 94. — V rukopise 11. D. 12. nfijdeš pepisy listin

a výsad vztahujících se na statky a zádušní v Karl-

štejn. Z nich patí sem: psáni na listu 85. „Karel

IV. z boží milosti x dán v Praze 1. P. 1358. 3. dne

msíce záí." — List 95. „Super .lonak in iMoina

majore. Karel IV. boží milosti x dán v Praze 1367.

den pátý" etc. Co do stáí jdou listové od r. 1348.

až do r. 1745. — V rukopise však G) 17. H. 29. i
podle poznamenání Haukova v Rozboru B. VII. (1. j.

Bibllotheka veejná VII. právní rukopis) najdeš na

listech 303—329. listy královské Karla, Václava,

Sigmunda, Vladislava, 'ana, Jií a t. d. Srovn. zde

. 99. 100. a literaturu listin (Urkunden) v Quellen-

kunde, 1868. str. 151. 189.

2) ^i^ Morav.

I Dli. Lislji a listiny nioravské.

Viz o nich Semberu, 11. vyd. str. 119., III. vyd. sir.

134., kde najdeš knihy manské kostela Holomou-
ckého v Kromíži — knihy púhonu a nálezíí soudu
manského Kromížskélio. Olomouckého a Brnn-
ského. Srovn. Fr. Palacký: Soudní ád staroeský.
Musejník, 1835. str. 399. — Vocel : Soudy zahájené
(poroty). Musejn. 1845. sir. 101. — II. Jíreek : Soudy
župní ili udy. Musejn. 1856. IV. 79. — H. Jire-

ek: Soud mezní. Musejn. 1858. str. 171. — Soudní
knihy bývalého královského soudu eského. Památk)

.

1859. str. 325. — H. Jireek: Soudv sljiré slovanské

v echách. Právník. 1861. str. 245. — A. Rybika :

Starý soudní ád moravský. Právník. 1862. str. 14.

B O H O S i. O V í.

a) Bibli.

107. Biblí eská v Mikulov, 14. vku.
Popis bibli té Bokem sestavený najdeš u Seni-

bery, jenž však biblí tu nazývá novým zákonem to-

liko (III. vyd. str. 136. . 9.), a ze starého zákona
nkteré kusy v sob chová. — Dndik dokládá, že

popis Bokíiv není vrný, jelikož v Mikulovské kni-

hovn nižádná celá biblí na papíe se nenalézá

(Handschriften der F. Dietrichsteinschen Bibliothek

zu Nicolsburg in Máhren. Wien. 1868. sir. 35.) Na
str. 19—34. najdeš u Dudíka zevrubný výpis všech

pti biblí, jež se chovají v Mikulov. Srovn. též Du-
díka v sedni lilosolo-hislorickém Vídenské akade-
mie r. 1866. 11. dubna, kde prvníkrát zprávu podá-
val o biblích Mikulovských. Podle stáí pekladu
patily by sem biblí, jež vypisuje Dudík co Miku-

lovské (sign. Kasten i. ,\r. 173. 175.) na stránkách

19. a 24. \e svých „Handschriften" 1868. Srovnej

Jos. Jireka v Muscjníku. 1864. sir. 140.. kde kri-

tické znaky ku poznání stáí piekladiiv biblických

podává. — Co se Mikulovské knihovny týká. podává

Jungnuinn vždy jen rukopisu a knh dle výpisu

Bokova, jejž sholovil r. 1843 pro výbor zemský na

Morav, dle výpisu ne píliš správného. Tohoto vý-

pisu drželi se i Ceroni i d" Elvert pi svém popisu

knihoven Moravských (II. Heft der histor. slatisti-

schen Seclion in Briinn. — Dudík. Handschriflen

str. 12.).

108. Bibli Holomoucká, 1391.

Vjpis />iWí Holomoucké z r. 1391. najdeš u J. Ji-

reka v Musejn. 1862. „Rozbor prvotního eského
pekladu starého zákona" prvé juž v „drobnostech

literárních" v Musejniku r. 1861. sir. 274. Srovnej

Semberu, III. vyd. sir. 207. . 3.

b) Cáslkij bibli.

109. Žaltái- Willenberijsky., nyni v bibliolhece

semináské tamtéž.

První dobrou zprávu dal Dobrovský v Gesch. d.

bohm. Spra<he. 1818. sir. 120.. nebof díve nebyl

codex len ani za eský žaltá uznán. Na deskách

má výpisy ki/rilské. ku p. gospodi spa^i carja.

a sem tam jsou i glossy polské. Duálu šetí žaltá

díisledn. Je to první redakcí žaltáe. Viz Rozbor,

1842. str. 112. Šembera. 111. vyd. str. 134.

1 1 0. Žaltá Klementinský i knihovny vyso-

kých škol Pražských.

Sign. 17. A. 12. Pergamenových li.*tu 145. papí-

rových pozdji pibylých 12. Šafaík klade rukopis
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právem do konce 13. století, ale oeštinn je iiinoheni

!;tar.<í. n žaltá je juž z dnihé recensí. Dobrovský.

j792. str. 7,3.. 1818. str. 117. Svtozor. 1858. c. 24.

Šembera, III. vyd. str. 134.

111. Žaltá kapittilij Praiské na pergame-

ne, 4".

Co do slohu pikl mu Šafaík pednost ped c.

109. 110.. nikoli však co do stáí pekladu. Je to

totiž juž tetí recensí (Rozbor, 1842. sir. 114.). Do-
brovský. 1791. str. 340., 1818. sir. 184. Šembera,

III. vy. str. 135.

112. Žaltá Podbradským nyní v Olešnici.

Mimo žalmy obsahuje i obyejné písn ze starého

a nového zákona, též litanii, vtší modlitby, sedn>

žalmu kajících, památku za mrtvé, kalendá. INa str.

135. v. obrázek: kíž a dv podobizny, muž a žena
v eském kroji. Po smrti rodiny Podbradské do-
stala se pozstalost do knížecí Brunšvické biblio-

theky v Olešnici v Slezsku, proež i žaltá Olešni-

cký sluje. V pepisu najdeš mnoho omyl a chyb.

.le to jiná redakcí pekladu, než je redakcí žaltáe

Wittenberského. Dobrovský, 1818. str. 184. Šafaík.

Rozbor. 1842. str. 114. Šembera, III. vyd. 135.

Str. 39.

113. tvero list pergamenových starého žal-

táe t Museum.
Citát Junffmannv (oddl. I. . 15) oprav v 1. od-

dlení str. 17. . 16., a viz i zde. co do gloss, str.

3. c. 16.

114. Žaltá Holomoucký z r. 1396.
Rukopisy nejstarší žaltáe eského proskoumal J.

P. Šafaík v Rozboru staroeské literatury r. 1842
(pojednání uené spolenosti Pražské). Popisy Boka
najdeš v Brnnském archivu.

115. Zlomek žaltáe Brnnského.
Codex bvl velmi pkn a správn psán. Obsahu-

jef žal. 24 (3—22). 25 (1— 12), 26 (1), 34 (5—28),
35 (1— 10). Nalezeny byly zlomky tyto bibliothe-

káeni v kláštee Augustiniánském u sv. Tomáše
v Brn, professorem Klácelem.

116. Zlomek musejní žaltáe.

Zlomek tento je jen co doklad recensí Witten-
berské duležit, ostatné tak pošpinn, že k poteb
není.

117. Proroci Isaiáš, Jeremiáš a Daniel., v ru-

kopise 17. D. 33. vysokých škol Pražských.

Rukopis je papírový z konce 14. stol. 126 listu.

Viz Dobrovského liter. 3Iagazin, St. 3. str. 73. Ge-
.schichte d. Sprache 1791. str. 340., 1792. str. 110.,

1818. str. 185. „Poínají sie knihy Izaiašovy. Prvá
kapitola. Vidicnie Izaiašova. syna Amos, jejžto jest

vidiel y. jcnzt jest sprostil Daniele z rokle lvoví."

Nkteré miniatury dosti jemné najdeš tamtéž. Že
Rozenberkim patil rukopis, není bohužel nyní juž
pro obnovenou vazbu vidno. Pro jména adových
ísel e zajímavá, píšef ku p. jedennastaa, dva-
nastaa, Iretienastaa, tvrtanastaa. Šembera, III. vyd.
str. 135.

118. Evangelia nedlní a sváteni ve Vídni.

J. Jirciok o pekladu sv. cvang. (uená spolenost
v Praze) 10. sv. 1859. str. 3. 11. — Šembera, I. vyd.
str. 138.. III. vyd. sir. 135. 136. — Novjší signatura
Vídenská je IVro. 4733. Lislíi je 49. Poínají Luká-
.-em II. 42—52.. koníce Janem XII. 24—26.

1 1 9. Epištola st. Patlá o svceni nedle.
Toto jméno povstalo omylem, nebo není to ep.

sv. Pavla, než podvržený známý „List s nebe spa-

dlý"' (srovn. u Jungm. sir. 43. . 160.). jnk juž Ji-

reek v Musejn. 1861. sir. 195. . 21. poznamenal.
Rukopis 17. E. 8. . 4. je ze 14. stol. „Poina sie

epištola od božieho syna a od svate nediele nebo
nevmiete sie bati boha a chovali jeho kazanie x ti

budu est mieli v nebesiech s hospodincm. Amen."
V rukopise, jenž 156 listii obsahuje, je to list 17—
20. Rukopis papírový, 4". — V jiném rukopise a to

z r. 1485. sign. 17. E. 10. najdeš jej taktéž, a to na
listech 239. 240. O listech s nebe spadlých mluví
Codex apocryphus noví testamenti J. A. i^abricii.

Hamburgi, 1719. I. sir. 308. (Sign. 26. J. 74. v cis.

knihovn v Praze.) — Šembera, III. vydání str. 140.

mluví zevrubn o listech prý s nebe spadlých a rukou
syna božího sepsaných.

120. Evangelivm si\ Matouše a homilie sv,

otciY.

Rukopis knihovny vysokých škol Pražských (sign.

17. A. 4.) je pepis ze 14. stol. dležitý, jenž na
396 stránkách pergamenových obsahuje výklady
tení evangelických z otc církevních. Poíná : „Svati

Mathej (vylepšeno „Matuš") byl jest židovského po-
kolenye, toho jest syn buozi x a aby sve viene na-
pomanul chlieli tam vyssost vzkiessenée jeho vi-

dieti aby zde od tyechto nyzkych rozkossij ssvu

zadost na vys . . .
." Ostatek schází. Rukopis byl

v Krumlov u Jezuit. Šafaík podává grammatikal-
ních jeho zvláštností v Rozboru II. sir. 71. Sluti by
ml: „Výklad evangelia svatého Matouše." Srovn.

o nm Jireka v Pekladech sv. Evang. str. 4. . 1.

—

O jiném výkladu sv. Matouše mluví Jungm. sir. 106.

. 814.

Tak zvaná homilie Karlova na str. 227. takto po-
íná : „Na loto tenie mluvi slovutný Karel tvrtý
ciesa ímsky a král esky: Bratíce! Rci svatého

tenie nikle (sic) nemuož svrchovanie vyložiti x
(str. 236.) a pravie tacíž jsu mistry uení, o nichžto

praví Daniel prorok : Ti ješto budu ueni budu sic

stkvieli. jako svietlost nebeská a li jiešto pravdie

uic mnohé, jakožto hviezdy vieky viekoma, amen."
Srovn. Dobro v. 1818. str. Í86. 187. Šembera, III.

vyd. sir. 136. Zdaž tato homilie v skutku je Karlova,

není nad pochybnost povýšeno. V „život Karla IV."

(viz Jungmanna str. 33. . 77., tudíž i zde, II. odd-
lení . 77.) praví se, že Karel ze sna napsal tento

výklad jedné kapitoly.

121. Pericope evatigeliorum ci ástky ze tení

evangelického.

V latinsko-eském rukopise 11. B. 3., v nmž jsou

rzná teni evangelii, najdeš též na listu 1—22.

jednotlivá lení eská., následující tení latinská. Po-
íná : „O liech asov, gdyš blizieše se Ježiš x ná-
slednice znamenie." Ruka 14. stol. — Na zadním
pideští téhože rukopisu najdeš rukou 15. stol. psané

písn a modlitby., }i\ko: „Hospodine pomiluj ny —
nebudeš mieli bohov jiných — viei v buoh otce —
ote naš — zdrava Maria." — Srovnej Jungmanna na

str. 16. . 4. a zde sir. 2. . 4. „lení zimního asu"
i „evangelia".

cj Svatí otcové.

122. Sv. Augustina speculum i zrcadlo.

Tu je nkolik omyl co opravili. V rukopise 17.

F. 21. . 1. není zrcadlo híšných i speculum pec-

calorum, než na listech 89—1.35. sv. Augustina kni-

hy, jež slují „soukromná mluveni". Viz u Jungm.

. 123. Rukopis je papírový, 4°. z r. 1398. Poslední

listy jsou potrhány. Výbor I. str. 144. (pozname-

nání), pak II. 1849. sir. 785. Poínají leprva 4. ka-

pitolou, a to není pouhý peklad, než více výklad
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spisu Soliloqiiia animae ad deum. jelikož sv. Augu-
stin s.4ni se v knize ritiije. Tato soliIo(|uia vydal

i Veleslavín (sign. 54. G. 124.), než znáni i jiný

ješt spis Augustina Soliloquioiuin lihri duo, na p.
v Incunabuli 39. D. 6. se zaátkem: Solventi inilii

multa ac varia nieciun diu, ac per niuitos dies se-

dulo etc. Hain, 8589. Kolovaly v stedním vku pod
jménem Augustinovým mnohé spisy, ježto ani po-
dobné nebyly pravým a struným spisíím Augusti-

novým. Co se slohu týká v pekladu i vlastn vý-
kladu eského, jenž se podobá býti slohem Stít-

nenským, viz J. Jireka v Anthologii staroeské liter.

1860. str. 89. V explicit nestojí „Suchoné", jak se

u Jungmanna udává, než Duchov.
Rukopis 17. G. 8. . 1. z r. 1469. (4". papírový)

chová opt na listech 150—177. Speculum i Zrca-
dlo sv. Augustina, avšak speculum co sluje zárove
manuále i rnkovf \ 18. kapitolách. Poíná: „Proto

že jsmy mezi osidly postaveni x slez viece teba,
než hlubokých smyslov, madlenie (sic) než tenie
nebeských vieci, mysli znamenavanie, než pi zemskej
neprázdný mieti utiešenie. Skonávají sie kniežky,

jenž slovu zrcadlo sv. Aug." Srovn. opera S. Augu-
stini. Parisiis, 1685. fol. vol. VI. addit. pag. 135.

Quoniam in medio laqueorum X konec je však jiný,

ponvadž v rukopisu je jen 18 kapitol, v tištném
spisu však 36 kapitol. Ostatn není i latinský spis

vlastní prácí sv. Augustina, než pod jménem jeho
ze spisiiv sv. Hugona, Victorina, Anselma a Augu-
stina sestavený. K seznání takových a podobných
jim spisv slouží výborn kniha r. 1865. ve Vídni

tištná : Initia librorum patrm latinorum, sumpti-

bus academiae caesareae Vindobonensis (sign. 4. F.

149.). Speculum to manuále i rukov zvané uvádí

Jungmann ostatn a to právem na str. 109. . 859.,

avšak podivným spsobem z téhože rukopisu kni-

hovny vysokých škol Pražských.

Pravé „zrcadlo híšných" sv. Augustina najdeš

v rukopise 11. C. 3. . 2. rukou ze zaátku 15. stol.

psané (fol. pap. list 101— 110.). „Poínají sie kniežky,

ježto slovu zrcadlo hiešnika. Najmilejši! ponievadž

v cestie jsme tohoto bíedneho a utiekajicieho svieta

X již ste slyšeli v tom zrcadlu hichov, co mam
smysliti a rozumieti a na patiti . . . amen." .le to

vrný peklad lat. spisu Augustinovi druhdy pipsa-
ného. Opera omnia, Parisiis. 1685. fol. VI. 155. (sign.

29. B. 9.).

V tomže rukopise 11. C. 3. . 4. je na listech

114— 126. spis o svdomí^ o nmž se zdá, že ušel

Jungmannovi. Srovn. str. 111. . 877. Poíná: „Láska

boha otce x protož chci o sviedomi iakež takéž

nauenikq psáti tvé milosti." Konec celku však

schází. — Sembera byl i v III. vydání na str. 137.

zaveden omylem Jungmannovým.
Mikulovský exemplá poíná slovy : „Poínají sie

kniežky, jenž slovu grcadlo liHešnych a ty jest

svaty Auguslyn sam skládal. Nebot najmilejši! na

cestie tohoto jsme biežiece jako stíen x aby skrze

to vieneho zatracenie zbyli a u p. Kr. vieny život

mieli, jehožto nam ra dopomoci ten, který na vieky

kraluje. Amen." (Dudík, Handschríften, str. 42.) ViMi-

kulovó je ten spis v Codexu sign. II. 159., jenž má
titul: Opuscula Husitica latina et bohemica.

123. Sv. Augustina solUoquia.

Tato práce: samo-mluvení i rozjímání soukromná,

jež se nachází v rukopise 17. F. 21. . 1., je juž

zde v . 122. podotknuta. Chová v sob lislfi 46

v 4". Peklad v rukopise je výbornjší, nežli je

v knihách tištných, akoliv pece to není sloh Stit-

nenský. J. Jireek, Anthologic staroeská 1860. str.

50. 51. Tištné vyd. 1583. je pod sign. 54. G. 124.,

vyd. 1600. pod sign. 54. G. 47. v knihovn vysokých

škol. Jungmann dává o nich zvláštní zprávu na str.

226. . 1755 a na str. 227. >\ 1767. Pipojené ma-
nuále i ruko\f \iz \e vydání 1600. u ddic Ve-
leslavína, 12". sir. 239. pod sign. 54. G. 271.

124. Sv. Augustina homilie proti hádání.

Tento spis nenachází se latinsky pod tím jmcnem
ani v rozboru nejúplnjšího vydání spisu jeho (par

les Benédíclins á Paris (1679. 1700) et á Anvers
(1700—1703) vBiographie univcrselle III. 724. 1853.

Bude tudíž i eský spis jen nápodobování nja-
kého jiného spisu sv. Augustina.

125. Homilie sv. otcv.
Citát Jungmannuv . 105. je mvlný, má státi .

120.

126. Prologové sv. Jeronýma s výklady he-

brejských slov.

Výklady hebrejských slov biblických najdeš v kaž-

dém tak zvaném Mammotrectu. Viz Jungmanna sir.

59. . 3. Pvodn jsou takové spisy bez poádku
abecedního, jelikož pvodn k úelu praktickému,

t. j. k výkladu eskému ureny v podob gloss bý-

valy sepsány. Bhem asu dodán jim poádek abe-

cední. Viz oddlení III. íslo 3.

127. Sv. Augustinu k hlaienéniu Kyrilori epi-

štola jedná o velikosti a dostojenslvie svatého

Jeronýma.

V rukopise 17. E. 9. . 1. list 66 v.—80. Rukopis

(pap. 4".) je psán rukou 15. století, eština však je

starší. Epištola poíná: „Peslavného vitieze víery

kesfanské, svate matky cirkve kamene uhelného <

v svém žádaní nikakž pelstien býti nemože. Doko-

naná jest epištola neb poselstvie sv. Augustina."

Vtémže rukopisu 17. E. 9. najdeš však zárove:

Blaž. Eusebia epištolu k Damazovi o smrti sv. Je-

ronýma, již Jungmann uvádí leprva na str. 109. .
860. Pak se tam nalézá epištola sv. Ki/rila k sv.

Augustinovi o divech sv. Jeronýma, u Jungmanna

teprva str. 110. . 866. uvedená, taktéž kniha To-

biášova u Jungmanna str. 95. . 604. Výklad na sv.

Jana u Jungmanna str. 106. . 818. Aspo ti prv-

njší kusy, dohromady „knihy sv. Jeronýma" zvané,

mly by pospolu státi u Jungmanna. O textu p-
vodním viz Fejfalíkv spis: Leben des h. Hiero-

nyni. Brnn, 1856. str. 4. Jírekovu Anthologii sta-

roeské literatury, 1860. str. 50. 53.

128. Sbírka výpovdi sv. otc.

O nejstarší encyklopaedii eské patrislické jedná

J. Jireek v Musejn. 1861. str. 275. Je to rukopis

llolomoucký (sign. d. 7.). Viz zde . 129.

129. Kázaní výroní.

Kázaní tato v rukopise Holomouckém jsou dle

sdlení laskavého p. Jos. Jireka kázaní Milionf.

V Musejn. 1861. str. 270. mluví J. Jireek o nej-

starší sbírce eských kázaní v rukopise Holomouckém

(sign. d. 7.) z konce 14. vku od njakého stou-

pence Waldhausera nebo Milice sepsaných.

d) Výkladné.

130. Jana Milice poslilla.

Jestif pouze latinsky psána (rukopis z r. 1453.

z knihovny Mikulovské) a citát z „Klíe" Koniašova

je mýlka. ponvadž nikoli pro Milice, než pro úvod

pí vydání pišla kniha do indexu. Srovn. Jungm.

str. 43. . 162. a Jos. Jireka v asopise kat. duchov.

1864. str. 318. Život Miliv viz v Acta literaria

Voigta. I. 216. V cis. knihovn slují rukopisové se

signaturou 5. B. 13. (prima pars), 12. D. 1. (secunda

pars), pak 12. C. 12., 3. D. 20. léz postilla Miliii;
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ale jsou též j»'n l;itinski'. podle spíisobii slreJov-
kého. psáti i to littiiisky. lo se íesky lidu vyklá-

dalo, Semioncs de teniport' et de siiiictis z koiue
14. stol. sign. 9. C. 4. l'ostilla lIoloiiioiR-ká má sign.

2. III. 8. O poslille Husové viz Výbor. II. 179.

a spisy Husovy vydáiiíiii Erlifiiovjín v IVaze 1865

—

1868. vyšlé. — .laké postavení ImIo Milii'o\o k pii-

sobení pozdéjšíili Husitv. ^ iz v 0""i'"l^""<lt% s^tr.

16., pak též ješt tamtéž sir. 62. 76. 18U. 202.

131. Tomáše ze Štítného ei na nedle
a srálkij.

Rukopis 17. . 15. je psán po r. 1392. Je folio

na papíe, maje nyní ješt 253 lislii. Zaátek a ko-
nec i)Otrhán a u |)r(»ste(lku listy vazbou zmtený,
ro najdeš poznamenáno a vylepšeno na zadní desee.

Srovnej Jos. .lireka. 1859. v ..piekladeeli sv. evan-
gelií", str. 4. . 4.. jen/, tvrdí, že rukopis Pražský
« Holomoucký jednou jen je psán rukou. Ze to je

spis Štítného, doloženo juž .1. Jungmannem r. 1843.
v uené spolenosti 11. str. 3.; dotvrzeno pak Erbe-
nem (^knížky šesteré". sir. XXIII. a XXXIII. j. Ve
Výboru (1845. I. díl. str. 743.) najdeš otisk ponkuil
chybný podle zmtených listfi v rukopise.

Píspvek k urení stáí spis Stílnenských podal

Palacký Geschichtschreiber des Husitismus. 1868.

str. 115. Ostatní literaturu o Štítném viz v (^uellen-

kunde. 1868., kde na sir. 248. 249. se citát dod-
láš. Podle listiny p. Dvorským r. 1868. objevené zdá
se, že Štítný r. 1414. hromnice, ješt žil. O rodo-
pisu Štítného pivádí zprávu J. V. Hourá ve Kv-
tech, 1868. . 43. str. 343.

132. Výklad tení svatého evangelia.

najdeš jej v rukopise 17. D. 32., jenž pochází
z konce 14. století. Zaátek a konec schází. Obsah
rozdlen na týden (pašiovýj, jelikož rozjímáno l-
lesenství, umuení a vzkíšení Krista Pána. eština
stará a orlhografie taktéž. O ostatních dílech za-
ujmutých v témže rukopise jedná .lungmann, sir. 34.

. 82. — str. 41. . 157.

Sem by patilo i dílo u Jungmaiina str. 39. .
120. položené, (o opakuje ješt na str. 107. . 832.

Str. 40.

133. Výklad pateie

>'ajdeš jej v rukopise 17. E. 8. . 12. na listech

82. v.—86. ; je ze 14. století. Poíná: „Mezi všiemi

viecmi jimižto vienu radost x jehož jsme prosili,

racil uinili i uslyšeti. A tu konec pátei." — V ru-

kopise 17. A. 18. . 6., jenž jest ze 14. století, je

na listu 73—76. necelý výklad. Zaíná : „Toto jest

pednic e, když dieme: ote naš X ež žadamc
a prosíme, aby hospodín to všecko, jehožto jsme
prosili, ráil uiniti i uslyšieti." (Jedna prosba schá-
zí.) Avšak i v rukopise 17. D. 32. . 3. na listed)

148— 1.50. je výklad pátee. Poínáí: „Mezi všemi
viecimi, jimižto vienú radost možeme zaslužiti.

'

Výklad jde jen do tvrté prosby. Srovn. Dobrov-
ského. 1818. str. 170. 224. 330. —Jiné výklady pa-
teré najdeš též v rukopise 17. H. 11. . 3. list 125.

16. století fsv. Cypriana). Viz zde I. oddlení, . 21.

134. ástky výkladu desatera.
ást výkladu i kus výkladu desatera najdeš

v rukopise 17. F. 50. . 3. list 45. v.—84. z r. 140ií

Myln uvádí Jungmann na str. 106. . 812., že to

% je výklad Husv, emuž i Erben (Spisy Husovy,
str. 328.) odporuje, maje jen staf rukopisu Holo-
mouckého, poínající: .,Kratiký výklad na pikazanie
božie desatera . .

." za práci Husovu. O spisech Hu-
sových viz i Výbor. II. 179. Zlomek poíná: „Po-
sluchaj Israheli toiš du>(; kif>;rHnská."

V rukopise 17. . 33. . 3. je Husv výklad še-

slera pikázaní na listech 310—313. „Tchto 6 pi-
kazanij v novem zákon v j marného pisahaní.
Amen t. j. staniž se tak" (1. 1671).

Vrukopi.se 11. ('.8. . 21. li.st 201-205. (polo-
vice 15. století): „Dictky slyšte 10 pikazanie af

by život vieny ráil dali. dáti, dali. Amen." i\ení

to však výklad pro dílky malé. ponvadž najdeš
místa jako: ,,a též jest pannit^ aneb dicvie, o kte-

rém koliviek nniži. jehož nemanželsky požádá." To
jest výklad celého desatera. Z jakého rukopisu univ.

knihovny Hanka vybral kus výkladu v Starob, skhi-

dáních. III. 255., není známo. Srovn. Jirekovu An-
Ihologii staroeskou, 1860. sir. 44.

13.5. Vijsrllení korábu.

To je spis Tomy ze Štítného. Srovn. Rozbor, I.

str. 143. J. Jircka Rozpravy, 1860. str. 30. V ru-

kopise 17. F. 9. . 1. na listech 109. v.— 116. „Buoh
byl rozkázal koráb Noee X jako by to objímala."

.lungmann sám uvádí jinde tento „koráb" co spis

Štítného a to na sir. 42. íslo c).

e) Romány duchovni.

13(5. Poruenstti dvanácti patriarch.

Srovn. Jirekovy Rozpravy, 1860. str. 76., jenž

nemá „poruenslví". a lo právem, za pravý duchovní
román, než za adu nauení o ctnostech toliko. —
Musejn. 1862. I. str. 64. — Rukopis 17. B. 15. . 9.

poíná na listu 366—382. „Piepis poruenstvie Jo-

sellbva, kdjž jest miel umieti" :: konec schází, po-
nvadž 10. kapitola je poslední. Tištní „testamen-

tové" jsou pod sign. .54. (I. 166. v pcmalém 8". od
r. 1601., jak pipsal Salaík. „Skonávají se tesla-

mento\é neb kšaflo^o 12 patriarchv, synfiv Jaku-
bových" (list R. 6.). Srovnej u Jungmaniia též str.

235. . 1921.

137. Kniha o Adamu a Er.
V rukopise 17. B. 15. . 7. „Knihy o pohbu, ži-

\ota (sic) o pokání i o smrti prvoslvoeného otce

našeho Adama a matee naší Evy." List 331—337.

z r. 1465. ,,^'a poátku stvoil jest buoh x v ráji

let 7 byl jest." Srovn. Jungmanna str. 114. . 919.,

kde se týž spis opt uvádí. Podle Výboru, II. 471.

byl by týž spis jen výtahem ze Solferna (17. F. 26.).

J. Jirekovi je to dle sepsání nejstarší rukopis du-

chovních román (Rozpravy, 1860. str. 76.). Jung-

mann zná (str. 114. . 919.) tisk z r. 1498. v Plzni,

emuž Jireek odporuje, poloze výatek v Antho-
logii, I. str. 58—60.
Co do Solferna viz dotený juž Výbor, II. 471.,

kde však, jako u Jungmanna str. 113. . 909. mýl-

kou je udáno, jako by rukopis 17. F. 26. nebyl

celý. rvni díl, list 1— 191. jedná o stvoení svta,

díl druhý, list 191—214. o zahynutí svta. O JSe-

lialu viz Výbor. II. 497. 499.

13B. Kniha Josefa.

O ní mluví Jungmann ješt dvakrát a to na str.

114. . 920. a 923. Rukopis 17. B. 15. . 8., jehož

cituje v . 920. Jungmann. je na papíe ve folio

a poíná listem 337. : „Ponievadž ej ! tohoto ad pí-

smo rozumné za sebranie Egyptským slavnie polo-

žili, ovšem líbilo se", koní se v.šak listem 366.

:

„schován jest v truhle v Egyptie. Skonaly su se

knihy o biehu života Jozeffova i Jakuba otce jeho

i o smrti jich obu, sebrané z knih Genesis, z knih

skladanie arabského a z knih o svalbie Jozeffovic

lu sobotu ped ducha sv. hodem I. božieho etc.

65ho", t. j. 1465.

Rukopis však 17. E. 10. . 1,., jejž uvádí Jung-

mann v ísle 923., má nápis: Život Josefa, kterak
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jest byl prodán (k1 l)r:ilií z Aríil).ské zemic. V ier

íatinsku peložen skizie hratra Alloncia z Vspanie
a to jest psal v Egy|ttie v žalái Zoldanovie iivie-

zeny I. b. 1436. Kukopis je papírový fol., poíná
listem 97., kone se listem 139. v.: „Skonává se

život Josefa I. b. 1485. pondieli ped sv. Lucii." Viz

o ném Vrtátka v Musejn. 1862. str. 66., pak Dndíka
ve Forschungen in Schweden, .str. 193. — Srovnej
též íslo následující.

139. Assenath.

Assenatli byla dle podání dcera knížete Putypluira.

již za manželku si vzal .losef; povést o ní je tudíž

spojena se životem Josefovým (zde . 138.). Viz:

Vrfátko v .Musejníku, 1862. I. str. 64. V exem|)lái
tištném sign. 54. G. 166. je ta povídka na listu K.

I). pod: „Skonávají sie testaniento\é" (. 136.). Jung-
mann uvádí ješt jinou knihu, a to pi „porueii-
ství 12. patriarch", o nichž byla juž e výše (íslo

136.), o Assenath jestit u nho však ješt jednoue na str. 235. . 1921. Tato kniha má sign. 54.

F. 237. . 1. a zní: „Kniežka utiešena o sv. Josefu
patriarchovi." Je to pohádka podobná povídce Asse-
nath, nikoli však totožná s ní. Všechny tyto a jim

podobné pohádky nábožné kolovaly totiž nesísln-
kráte po veškeré literatue orientálské, braly tudíž

i svých hojných pronin.

f) Zivuf Krista a svatých.

140. Život Krista Pána, pak Joachima, Annu
a panny Marie.

Životy tyto nalézají se v rukopise 17. A. 9., jenž

je pergainenový 4°., listu maje 113. Obšírn jedná

o nm Šafaík v Rozboru, 11. str. 58. a Jircck
v „pekladech evangelií" 1859. sir. 4. 5.

141. Pašije podle sv. Jana evangelisty.

Najdeš je v rukopise 17. A. 18. . 3. Jsout v 14.

století psané na pergamene a to od listu 35. v.— 55.

„Vyšed Ježíš, jakožto sv. Jan evangelista jeho mi-

lostný apoštol píše X v pravém pokání za sve hiie-

chy, za to vienu otp!atu vezme. Amen." 3lluvo-

zpytn díiležitý spis: „svataj Petr vedle svatý, ho-

spodo! ež, inhed" a p. Srovn. zde . 143., kde se na-

chází kratší popsání pašije podle sv. Jana. Ba i v sa-

mém rukopise 17. A. 18. najdeš v . 2. (co cituje

Jungmann), „kurs (hodinky) ot božicho umucnic''.

142. Umuení P. Krista podle eranyelisíilv.

Pašije tato je v rukopise 17. D. 39. a to teprva

ze 16. století na pajtíe psaná, s notami a s bídnými

arabeskami, oI)rázkii není tam \šak nikde. Zp\ je

podle osob uspoádán, jak se obyejn zpívává v ko-

stelích na pašije. Listu je 88.

143. Spis o umuení Krista P. podle sr. Jana.

Najdeš jej v rukopise 17. E. 8. . 14., jenž po-

chází z 14. století (list 108—121.). „Odtad Ježíš.

Svaty Jan jeho milostný apoštol a evangelista < mezi

židy až do dnešního dne." Srovn. . l4l. zde a Jos.

Jireka (peklad evaiig. 1859. str. 5.). Jsou to vlastn

trojí s|)iso\é o umuení, jeden podle synoptiki (list

86—99), druhý podle zjevení p. i^larie (list 99 -

108), fetí podle sv. Jana (list 108—121).

144. Život Krista pána.

Nutno srovnali tento životopis k životopisu zde .
140. Viz Jirekovu Anthologii, 1860. sir. 41.

145. Passionale nebo živolovc svalycli mu-

edlníkv.
Srovn. Dobrov. bohm. u. mahr. Lil. auf d. J. 1779.

str. 141. — Rukopis 17. U. 8. je z 15. století, rok

však 1476 nikde jsme nenašli. Rukopis 17. F. 6. je

taktéž z 15. slolelí, listu 467. Srovn. Muscju. 1851.

sir. 142., 1852. III. .sir. 111. Jireka Anthologii sta-

roeskou, 1860. str. 55. — o se inkimahuli (1495)
týká, viz o ní IJohrovského. 1791. str. 3.5Í)., 1792.
str. 154., 1818. str. 226. 236. 266.; co se v.šak Je-
nenské inkunabuli. nejúplnjší \šech posud známých
dotýká, viz Dobrovského v Rcise nach Schweden.
str. 6. Srovnej též spis „Dobrovského literární p-
sobení", 1867. str. 33. — Jestli že sláva v skutku
dvojího vydání inkunabuli. není jisto, nebof v starším

vydání (tak zvaném) v hlemenlinské i císaské kni-
hovn : 54. IJ. 39. je na sign. II. XXII. též letopoet
1494. Srovnej taktéž inkunabuli 54. B. 41. Hanka
znal r. 1852 jen pt exempláru inkunabuli (.Musejn.

1846. I. 92., 1852. sir. 111.). Fejfalík. Sludien. VII.

1861. str. 15. Životopisové nejsou pouhým pekladem
legendy aureac dc Voraírine, proež nemá Brunet
veskrz pravdy, inkunabuli eskou uvádti |)od „de
Voragine".

146. Epiplianins svaly, o pann Marii.

Níijdeš výpis jeho. jaký život \edla p. Marie, v ru-
kopise 17. E. 8.'. 6. 14.'stol. li.st 30—40. ..Sv. Epi-
phaneus piše že .Maria matka bozie roditelnice a mi-
losrdná X pana našeho." Následují modlitby.

Najdeš tam i „Zjevení se panny Marie sv. Anscl-
movi: o utrpení syna svého" (list 99—108.). „Sv.
Anzelmus dluhy as prosil jest svale Marie dievice
s pláem : k niežlo radosti ra ny dove.sti otec, syn,
svaty duch vše jeden hospodin. .Vmen."
Povst o sv. Aiiolinii je na listech 142— 156. Od sv.

Bernharda najdeš tam více vcí, ku p. co má Jung-
mann sir. 43. . 159., |)ak : Nauení sv. Bernharda
o, dokonaném život, na listech 131. v. 132. (Jungm.
sir. 110. . 867. c.) — Zjevení sv. Brigidy. list 1.32.

Srovnej v Silz. Ber. d. k. btihm. ílesell. 29. Juli 1867.

obšírný výpis lch zjcNcní.

Str. 41.

147. O sv. Eustachiovi.

Co bý\alo u p. Boka, jenž zemel r. 1^47. v Brn,
je nyní \ archivu zemském v mst Brn.

148. Ziroty a ei otcv svatých.

Rukopis 17. C. 28. je pepis toliko z 15. neb ze

zaátku 16. století, a archaismy nkteré v nm
ovšem jsou znané. ^— Rukopis 17. C. 16. má na li-

stu 35. v. dole pipiš: sabbalo post epiphaniani au-
iiorum etc. 85., je tudíž z r. 1485.

Rukopis 17. D. 36. ale má jen pedmluvu na per-
gamene psanou, ostatek je chatrný pepis z 15. sto-

letí; lislíjv je sice 208. ale codex pobý\á pece jen

iiciiplný excmiilár.

Rukopis 17. E. 2. je taktéž z 15. ^ku na papíe,
210 listv silný, na konci psáno: „per me W."

Rukopisy 17. A. 2. a 17. ('. 19. jsou peklad jiný,

novjší, a lo ehoe ITrubi/ho z Jelení, oba z r. 1516.

Rukopis 17. (\ 19. poíná však druhými knihami

I prvá, schází mu tudíž s\azek jeden a pak 4. kniha.

Rukopis 17. .\. 2. je \šak celý a sk\oslný (ci-

nielic) a vnován Hrubým tehdejšinui kancléi hra-

bti Ladislavovi (Lailslavo>i) ze Sternbergu. Popis

kimelie najdeš u Hanslíka str. 625., výpis však nii-

uialiir i)odrol)ný a výborný v Panuilkách r. 1867.,

prácí llattinovou. Pan inženýr Baum seznal též, že

..epištoly a evangelia" z roku 1505. jež se cho-
vají ve Valdštejnské knihovn v Duchcov, rovnž
j-ouce vnovány Ladslavov i z Sternbergu. pocházejí

od téhož malíe miniatur, psány jsouce od bratra

Jiljí z Raliboe. kazatele františkánského.

Latinský lexl tištný mijdcš pod sign. 29. F. 40.,

kde je sv. Hieronymovi pipsán. eský peklad ne-

patí vsak co do eštiny sem. než do následujícího

oddleni k sir. 112 II Í.
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Hožwtjdy „\ilas |)iUrum" viz v kiiihoviu- univt-r-

sitHÍ pod šipn. 21. A. 55.. kde se doí-teš doklad,

ze celek eský je jen sbírkou iiejríiznjšícli spisv

Hutorv ziiámýh a iieznáiiiýeh. taktéž i peklada-

telv. l'ekladatelé nkterých ástí jsou jmenováni

na sir. 112. . 88S. 892.. str. 114. . 926 : av.iitk p-
vodce jeden t. Sulpitiui< Severiis o živoledi otcv
svatých, list 320—338.. je ii Jnnonuiíma opominut.

V rukopise 17. D. 36. . 1. je konen po nko-
lika životo|)isech iuni.šských, sv. Jeronýmovi pipsa-

ných, na listu 171—208. obšírný životopis svaté

Antonie, jež se pipisuje sv. Athanasiu. 62 kapitol

silný, ale bez konce, o se sv. Jeronýma co autora

životopis týká, viz o nm Zi>ckler-a „Hieronymus".

Gotha. 1865. str. 59. 176. 387. — V rukopi.<e 17. C.

28. . 3. je zachován (na list 449.) v eštin staré

životopis sv. Alžbty, a jen pepisem 15— 16. století.

o se výše doteného skvostného pepisu týká.

domnívá se právem Ant. Rybika v Panjátkách, 1865.

(díl VI. str. 287.). že rukopis „životové" nikoli Hrubý,

než Ladislaus ze Sternbergu sám shotovili dal, a to

ku prospchu Františkán Bechinských, a to malí-

em Jakubem Olomouckým, jenž i skvostný kan-

cionál Sternberjíský, nyní v sbírce Ambra.s-ské, ma-
loval. Toho všeho dosvduje i rukopis výše po-

jmenovaný z knihovny Duchcovské z r. 1.505.

Dobrovský mluví o životech sv. otc na poušti

(1516.) v literatue 1818. str. 364. 365.

149. Zlomek o muedlnících.

Hlavní ást rukopis a knh croniho pešla po

jeho smrti do arthivu zemského v Brn.

150. Sennones de sanctis.

Co se nejstarších legend o sv. Kyrilu a Metlwdiu
týká, viz chronol.-hist. sestavení zpráv o nich v Praž-

ských novinách, 1857. . 63. a registík v Quellen-

kunde der bóhm. Literaturgeschichte, Prag, 1868.

—

("o bývalo u p. Boka, chová se nyní v archivu zem-
ském v Brn.

g) Polemické i dogmatické.

151. Wtjclif-o\Y spisy.

Co jich bylo v Cechách vidti z knihy prof. Waltera

Waddingt07i-ii Sbirley: Katalogo of the originál

vvorks of John Wyciif (Oxford, 1865. sign. 4. (í.

141.). Srovnej též: „Poátky Husitství" v Script.

rerum Bohem. tom. III. str. 470.. vydání Palackého,

a Výbor, II. str. 230. — .Sbírku rukopisu a knh.
jenž náležela panu Bokovi, zakoupil po jeho smrti

archiv moravský v Brn.
152. hiiíikij fylo sepsal /)/. ./ Hus pruH

knzi . . .

Jediný exemplá je u Palackého. Erben, spisy

Husovy, sir. 335. Výbor, II. str. 179. — Jestliže spis^

tylo v .skutku sepsal Hus. lož by patily do odd-
lení tetího toliko.

1 53. Kabbi Samuele fraktál o pi-íští iVesiaše.

Tisk okolo 1529. (v Plzni. 1.528?) pod sign. 54.

D. 19. . 1. Srovn. Jungm. str. 297. . 787. — Kni-
hovna p. Brožovského je bohužel rozprodána mezi
soukromr.íky.

li) Vzdlaralelné a náhoiné.

154. Kterak mají ršieckerny skutktj spóso-

beny býti.

Kiikopis 17. A. 18. . 5. je na pergam. 4°. 14.

stol. sir. 57—73. IVeiikonený spis obsiihnjc mravné
nauení pro jeptišku. „O prvnicm niaš znamenati,

žez všiecky lve skutky máji sie stati a nebo z po-
Iieby to jest z pikazanie božeho anebo z dobe
vole to jest z rady bozske."

155. Spis o pijímání tla a krte Pán.
Hukopis 17. E. 8. . 15. je ze 14. století. I\a list

122— 124. je dotené pojednání. Jedná vlastn o še-
steré píprav k pijímání pod obojí: „Šestera viec

jcsli. jíž sie duostojnie loviek jma piipraviti x snaž-
nie jeho sválej milosti služie. Amen." Pak následuji

modlitby: jedna je dvakrát psána (list 125. 127.).

..EmfUcka kraleva ta prosila papeže za jeden klej-

not — tehdy poslal ji tuto modlitbu." — Na list 125.

v. stojí : „Sv. Tomáš z Aquina když tuto motlitbu

iiekal, ti loket ot zemie pozdvižen býval." List 128.

jedná opt o pijínuíní, ba modlitby a pípravy stí-

dají se až k listu 141., a jsou pozdjší rukou psány.

Srovnej Jungmanna, str. 43. . 159. c).

1 5t). ec o boiim tle a krvi — pak pojednáni

o svtu a áblu., koneínc o skonáni panny Marie

/.asUihují bližšího výpisu z ukopisii musejního.

157. Spis o modlení.

Nachází se v rukopise 17. D. 32. Obsah jeho je

vlastn Alberta Velikého ráj duše a jedná o do-
brých a svrchovaných mravích v 57 kapitolách. Za-
átek však schází. List 20— 146. Pak teprva jsou

modlitby a nauka, jak a co se máme modliti, od listu

147— 150., totiž pátera zdrávas. Srovnej Jungm. str.

34. . 82., str. 39. . 132.

158. Tomáše ze Štítného spisy.

a) ei besední.

Vydány jsou maticí eskou r. 1852 co „Rozbor
filosofie Tomáše ze St." Srovn. Cupra „T. z St. vý-
znam ve filosofii." .Musejn. 1847. II. 249. Koleda,

1853. str. 122. Dastich., rozbor filosofických jeho
náhled, v Praze 1862. Pravda, 1863. sir. 38. — Je-

den exemplár „entretiens familiers" je popsán v „les

nianuscripls slaves de la bibliotheque imper. de Pa-

ris, p. le P. Martinof .1. S." Paris. 1858.

Literaturu o Štítném viz v Quellenkunde, 1868.

sir. 248. Pipoj Jos. Vinohorského : Stanovisko Tom.
ze Štítného, 1867. v Hradci Králové, pak Kvty,
1868. . 43. a zde str. 22. . 131.

b) Knihy ^leni kesanského, vydal Erben

v Praze, 1852. pod titulem: „Knížky šestery

o obecních vcech kresfanských."

Rukopis 17. A. 6. má pekrásné miniatury eské
školy^ malíské na ten as podivuhodné. Spis je slo-

žen Štítným v roce 1376., opis je ledy o nco po-
zdji vyhotoven. Než viz nížeji, co Ivrdíno je apkou.

Obsah rukopisu 17. D. 31. pepsal Matj apka
\ Hradci r. 1454., z nhož teprva r. 1492 Vávra z Ji-

\ian opt pepis pravého rukopisu 17. I). 31. sho-

lovil, jak explicit naznauje. Titul pravý byl by:

„Knihy o rozliném kesanských vcí nauení." 3Iel-Ii

apka pravdu, že Slílný juž r. 1374 spis dohotovil,

byl by exemplá 17. A. 6. opis r. 1376. uinný.
Rukopis 17. C. 18. není pie|»racování „uení ke-

sanského", než samostatná sbírka rzných spis
Štítcnských, která se nejvíce podobá rukopisu mu-
sejnímu 1. C. 11. Srovnej Rozbor filofie Štítného,

1852. LVni. LXI.- íslo 7. „o 4. zvrech'.' je do-

datek spisu Ri(hardova a Sto. Victore. — íslo 10.

„kterak bojují híchové" jsou knihy sv. Augustina

(le connictu virtutum el vitionum, jak Štítný sám

hned z poátku vypravuje, ovšem dle spsobu Stíl-

nenského více vyložen než peložen. — íslo 12.

„o pipravení srdce" je Hugo; o nm u Jungm. viz

íslo d) sir. 42. 43.
' íslo 14. konen patí k í-

slu 13.



ODDLENI II. 1310-1409. 25

c) o sedmi vstupních.

Najdeš itojediiání to v rukopise 17. F. 19. na li-

stech 1—109. Jsou to ale vlastn pepracované knihy

a) sv. Augustina „o bojování hiíchov se šlechetnost-

mi", b) bratra bosáka Davida „o sedmi stupních stavu

duchovního". Rukopisu Štítného o korábe dotýká se

Jungm. též na str. 40. . 135. Srovn. Rozbor, I. str.

143. Erben, knihy, XXXIll. . II. Jirecek, Rozpravy,
1860. str. 30.

Rukopis 17. C. 18. je z r. 1463. a obsahuje na

listech 41.V.—59. pojednání o hospodái, hospo-
dyni a eledi; na listech 59—111. v. pojednání

o devíti stavích lidských, podobných k devíti koróm
anjelským; na listech 111. v.— 152. pojednání o hí-
ších, pak pipojena je staf o desíti rohóv, ježto je

hích má; na listech 152— 177. jsou knížky Richar-
dovy o 4. zlem; na listech 177—228. o šlechetno-

stech; na listech 228—255. o 7. šlechetnostech,

ježto jsú proti 7. hlavním híchóm ; na listech 255

—

272. pojednání, kterak bojují híchové proti ctno-

stem (sv. Augustina') ; listové 272—290. v. jednají

o 7. daích ducha sv. ; listové 306. v.—332. o 7.

chodbách; listové 290. v.—306. v. obsahují Ilugo-
novu knihu o pipravení srdce (Jungm. sir. 42. c.

d); listové 332—351. o 10. božím piikázaní, pak
o 12. radostech sv. ctní; listové 351—392. ko-
nené jednají o 7. kostelní svátosti.

d) Hvgovy knížky o pipravení srdce.

Viz rukopis 17. C. 18. na listech 290. v.—306. v.

práv výše dotený. — Rukopis Ilolomoucké kni-

hovny není podle^ úvahy J. Jireka v Rozpravech,
1860. str. 32. spis Štítného, než Matje z Prostjova.

Zprávy o nove objeveném spise Štítného „vidní
sv. Brigity" podal J. Jireek ve Svtozoru (Sloven-

ské noviny 1857. str. 97.), pak Hanuš v Sitz. Ber.

29. Juli 1867. Srovn. Jungmanna str. 113. . 904.

O eech nedlních a sváteních Štítného jednal

J. Jireek v Hlusejn. 1861. str. 171. Šembera, III.

vyd. str. 138. . 1. — O Štítném víibec jedná i Wen-
zig v Studien iiber Ritter Th. v. Štítné. Leip. 1856.

Píspvky k jeho životupisu podal Tomek v Musejn.

1864. str. 58. A. Rybika v Památkách, 1864. str.

34. 120. Wildmann v asopisu ,,Tábor", 1865. Li-

teraturu o Štítném viz vbec v Quellenknnde, 1868.

Str. 43.

159. Asketické spisy.

Rukopis 17. E. 8. 4". juž výše pi . 155. jmenovaný
pochází ze 14. století, eština jadrná až na latinismy

v pekladech. Forma písmenka / podobá se form
téhož písmena v Zelenohorském a Králodvorském

Rukopise. Obsahuje na listu 1—6. : Plá a žalost

královny a milého sv. Bernarda velmi krásná. „Když
sie ma žalostivost rozpomene na tak žalostivé utir-

penie X vieky viekoma. Amen." To konec dvou pi-
pojených modliteb.

List 6— 13. Motlitby: „Zdrav žaduci stvoiteli

všeho svieta spasiteli, (k) kiži mie pipravic a v tom

mie mých hiechuov zbavie < když mi bude umie-

rati, nerod mne sie pokrpati. Amen. — Prosi tebe

andiele moj, ra mnie na pomoc býti skryze moc
najvyšieho boha všemohucieho proti všem andielom

zlym a zlosti plným X prosím tebe, aby mi nedal

zahynuti v pekle. — Pane J. Chr. jenžs toto pe-
svaté tielo X tvého sv. ducha. Amen." atd. Jsouf

i rýmované modlitby mezi nimi, jak práv výše bylo

naznaeno. První modlitbu (Prosi tebe, andicle mój)

najdeš u Jungmanna ješt jednou zvlášf a to na str.

44. . 172.

List 14—16. Patnadcte pateov (zjevených bla-

hoslavnemu Bernartovi). „Pan naš milý, J. Chr. uká-

zal sie z wyl (velm?) blahoslavenému Bernartovi

na motlitvie i nauil ho lienito patnadczte pateov
a ka : bude-li jic kto nabožnie ickati, devieli užit-

kuov pijme, jichž každý sani o sobic lepši bude
i ušlechtilejší jest, než by sie loviek sto let po-
stil X život vieny. Amen." Srovn. Jungm. str. 43.

. 164.

List 16. 17. Modlitby od (sic) sv. Petra. „Tuto sie

poínají modlitby od sv. Petra velmi krásné a uži-

tené X na vieky viekoma. Amen." Jungmann, str.

44. . 173.

List 17—20. List s nebe u Jungm. pod jménem
epištola sv. Pavla str. 39. . 119.. pak pod pravým
jménem str. 43. . 160. Ze to list s nebe. poznal Ji-

reek v .Musejn. 1861. str. 195. . 21. Šembera, III.

vyd. str. 140. 141.

List 20. v.—30. Spis o hodu sv. královny na ne-

besa vznešenie. „Sv. královny na nebesa vznešeaie

cierkev po vsiem svietie x vieky viekoma. Anien."

Historického a askelického obsahu. Jungnuinn uvádí

jej obzvlášt teprva na str. 114. . 924.. roztrousiv

takto asem a slohem, co obsahem je spojené.

List 30—40. Epiphaneus. O nm jednal juž Jungm.
na str. 40. . 146.

b) Týž rukopis 17. E. S. . 7. list 40—57. Knihy
velmi dobré a užitené o božiem narozeni a o boží

mladosti., jako jie na svietie pebýval s židovaty
v sve mladosti a které jie divy inil ped židovaty.

Srovn. Jungm. str. 29. . 44. INmecký spis : „Von
der Kindhait vnseres Herrn iesu kristi genant vita

Christi." fol. chová v sob i život .Marie p. a tré

sv. král (tištn v Augsburgu. r. 1494. fol. sign. 42.

F. 22.).

c) List 57. v.—60. v. Sedmerý lid jest, jenž boha

hanie v jeho dobrotie. První su chudí, ježto boha

haniejíkuc: pro buoh da jednomu dosti sbožie...

List 6C. v.—74. v. O tlesenství božím a zvsto-

vání pann Marii. „Jakžto sv. písmo píše. že pro

hriech našie prvnie matee Evy < prosíme tebe, aby

nas ráila i v tiele i v duši obradovati na vieky

viekom. Amen."
List 74—79. Legendy o sv. Janu, patriarchu Ale-

xandrinském. „Sv. Jan. patriarcha Ale\andrzsky jsa

jedné noci na motlitvach uziel u vidieni jednu na-

dobnu pannu X piet a šest set let. Amen. (Pravopis

nezná tém žádného i.) Srovn. Jungm. str. 43. .
163., kde totéž opakuje.

List 79. v.—81. v. Legenda o í\. Anastazii. «Sv.

Anastasia byla z íma. jednoho velikého a vzácného

lovieka dci to sie dalo za ciesaie Diocleciana

po božiem narozenie dvie stie a devaddesat osnie

léto. Amen."'

List 82. v.—86. Výklad pátere. Viz Jungm. str. 40.

. 133.

List 99— 108. Zjevení se panny .Marie sv. Anscl-

mu (o utrpení syna svého).

List 86. v.—99. O božím umuení podle synopti-

kíi. Jungm. str. 40. . 143.

Li.^it 108—121. Pašije Jesu Chr. podle evangelia

sv. Jana. Srovn. Jungm. sir. 40. . 141. 143.

List 122— 124. O piprán^ pijímání. Jungm. juž

na str. 41. . 155. (šcsterá vc).

List 131. S\níi\iá\o ^\. Thomy z AquiUna posláno

jednomu mnichovi, kery (sic) byl otázal se, kterak

se v snažnosti a v dobývaní mudrosti jmá se mieti.

„Nebožs otázal mne X tedy dojideš co žadaš." Jung-

mann vynechal.

List 131. v.— 132. Krátké nauení sy. Bernharda.

Jungm. 110. . 867. „Chceš-li dokonaný a svrcho-

vaný život X hiechom zpoviedanie. Amen." To svaty

Bernharda (sic).
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List 13?. Zjevení sv. Bri<ri(y (jen mnlá ástka).

Silz. Ber. d. kíinig. biihin. Gesell. 1867. 29. ervence.

List 142— 156. Ilistoria de S. Apolonia (latinsky,

rukou 15. stol.). Celý rukopis zdá se že je psán

nejistou rukou ženskou, jeplišskou.

160. List s nebe.

Srovnej str. 39. i: 119. a zde str. 20. . 119.

161. Pojednání o smrti.

Skoda, že Juns:mnnn neudává, kde toto vážné
pojednání se nachází. Položertovné pojednání o smrti

vypisuje Junfrinaiui v III. oddlcní. sir. 74. . 210.

Co do obsahu samého záhodiio je. co |trof. Klácel

r. 1843 psal o smrti v Musejníku. str. 329.

162. Jana Wdie ,.o zarmiíceních církve sv."

Je to jediný spis Miiiuv esky psaný; nebof po-
stilla jeho. u .íunffui. str. 39. . 130. uvedená, je, jak

tam pravíno. latinsky psaná. Balhin vypravuje, že

kniha chválena byla od katolíku rovnž jak od ne-

katolíku: pi vydání roku 1542. pidali však úvod
Btjdžovský a Briket k ní. proež ji Koniáš dal do
..klíe" neb do svého indexu. Jireek, Cas. kathol.

duchov. 1864. str. 318. — Rukopis Mikulovské kni-

hovny vypisuje Dudík v Handschriften der Dietrich-

stcinschen Bibliothek in Nicolshurg, 1868. str. 36

—

.38. ..Poínají sic kniežky o zarnmcenich velikých

cierkve svate i každé duše vierne X dajžto nani vše-

mohúcí a milostivý Ježiš kižovaný, amen. Anno
1453." Po pti prázdných listech „poínají sie knihy

Nikodéma mistra židovského". O nich viz Jung-
manna na str. 94. . 602. Pak následuje ješté „knihy

o znamení, kterak Tiberius cesa po Ježíše do Je-

rusalema poslal Voluziana kiúe7Ac .
.." U Jungmanna

tamtéž. Vše je psáno toutéž rukou a v témž roku.

i) Vidni, snáe.

163. Jan Alexandrinský je v rukopise 17.

E. 8. i. 10. list 74—79., jenž vypsán juž je

v . 159. c).

164. Patnácte páteot.
Je to staf z rukopisu 17. E. 8. a to na listech

14— 16., avšak ta staf vypsána juž v . 159.

165. Sná ili Somniarium Slaidae v Mikulov.
Je to rukopis 15. století na pergamene pekrásn

psaný a zlatem i barvami ozdobený. Poíná : „Pie-
mluva mistra Vavincova v kniehy snového vykla-

danie X aby sie stala ie božie a rychleji byla na-
plniena."

Sná sám byl složen za císae Karla IV. („vizme
sen kniežete Karla, nynéjšieho krále") a pepsán za

krále Václava (Dudík, Handschriften der Bibl. zu

IVicolsburg. str. 48. 49.).

V knihovn vysokých škol nachází se pouhý re-

gistík k snái bez obsahu a to v rukopise 17. D.

10. na listu 239. Píklad z nho pak otištn v Ma-
lém výboru, 1863. str. 91. Nápis v Stockholmském
exemplái zní: Somniarium Slaidae, nepotis niagni

Jovis atd. Dobrovskýs Reise, str. 54. 55. Dudík,
Forschungen in Schweden, str. 188. „Skonávají se

knihy .snór. jenž jsú potvrzeny od mistróv indských,
perských a egyptských, léta od narození bož. jsú

psány 1471. a skonány." Srovn. Dobrov. 1818. str.

124. Stockholmský exemplá je úplnjší a to ástí
svou kalendáskou a astrologickou. V kalendái stojí

na p. „9. bezna Hroznatý a Strachoty" (m. Ky-
rila a Methoda). „1. íjna Pražské posvícení". Co
do msícii viz Musejn. 1852. sir. 60.

Václav Hájek vydal sná roku 1550., co schází

u Jungmanna na str. 558.. nikoli ale na str. 43. Sign.

knihy' tištné není IV. F. 86., než 54. F. 86. Obsah

knihy samé je rozdlen na 12 knh. Nkdo pipsal
k exemplái: „Herelicus liber." Signatury jdou od
A—Z. O vydání z r. 1581. viz Dobrovského Reise,

str. 56. Sná z vydání Hájkova otištn je ve Výboru
II. 573., kde se na str. 371. i zpráv o Vavinci
z Bezové doleš, o nmž ostatn viz i Palackého
proti Hoflerovi. V exemplái Mikulovském nejmenuje
se však Vavincem z Bezové., než výslovn Vavin-
cem z Prahy. „Skonává sie tuto otázka mistra Va-
vince z Prah]/ Q tom: slušie-li lidu kiestianskemu

snuov vieili ili nic' (Dudík, str. 49. Handschrif-

ten.) — Co do kalendáe vypisuje též Dudík zna-

menitý kalendá v jiném rukopise a to na str. 39.

166. Stjbilty prorocfvi o království eském.
Rukopis 17. A. 24. je eí a písmem teprva z 18.

století. Jungmann jej uvádí ješt jednou a to na str.

114. . 911. na patinjším míst. Srovn. Musejn.

1863. IH. 275. Literární listy, 1865. . 11. str. 225.

Ostatn mluví juž Balbín (Miscellanea. III. Uber.

pag. 223.) o takových proroctvích.

k) Modlici knihy a liturgie.

167. Modlitby nejstarší a písn církevní.

Níijdeš nkterých v i-ukopise 17. F. 30. ze 14.

století. 4°. Popis podal Jungmann v Rozboru, I. str.

131. Srovn. též Jungmannovu hist. lit. str. 16. . 2.,

pak str. 17. . 9. Starob, skládání V. 58. 3IodIiteb

je v rukopise 197, písní 18. Na první desce napsáno
též rukou 14. stol.: „Znamenaj modlitbu když slojie

matky božie ukazuji: O najdostojniejšie matko" atd.

Asi r. 1844 pepsal bibliotheká Spirk z rukopisu

Roudnického „krásnou modlitvu za duše", o které

mluví Jungmann v Rozboru, I. str. 140. Poínat:
„Ee míly hospodine." — Povdli jsme výše, že by
bylo záhodno, s vtší pozorností sledovati djinstvo

modliteb liturgických, než se posud stalo. Srovnej

zde str. 1. . 2. 3. a str. 5. . 21.

168. Hodinky sv. Máie.
Rukopis 17. A. 18. jsou hodinky a breviá nja-

kého kláštera jeptišek. Bližšího se doteš v Rozboru,

1842. str. 146. „Kurs ot bozieho uniuenie" str. 28

—

35. vynechali však v posouzení i Celakovský i Jung-
mann. — Na prvním listu rukopisu pipsány jsou ru-

kou 15. století tyry modlitby : „Panno Maria matko
božie — Zavitaj dušie svaty, zavitaj miste dobry —
Na poátku všeho dobrého pochva Imež dnes ducha

svatého — Zavitaj dušie svatv, napl srdce všech

viernych." Srovnej Dobrov. 1818. str. 170., 1792.

str. 109.

Výklad pátee poíná : „Toto jest pednie e, když
dieme: ote naš, jenž jsi v nebesiech x devaty arti-

kul jest amen a to jest tak mnoho eeno, ež žá-

dáme a prosíme, aby hospodin to všecko ráil uiniti

a uslyšeti" (list 76.). Modlitby poínají: „O svrchny

knieze — všemohucí a milosrdný hospodine! aj, tof

jakž hiešnik neduostojny dnes pistupuje k nebe-

sky svatosti tiela i krvy" (str. 78.). Nejzajímavjší

ást celého rukopisu je na listu 80. „Spor duše

s téletn"., o nmžto vypravováno juž bylo pod í-
slem 60. u Jungmanna na str. 31. . 60.

Str. 44.

169. Hodinky klášternic u sv. Jií. Bývaly

až do r. 1852. v knihovn p. Fr. elakovského.

1 70. Letanie na sedm ialmov v ialtái Oleš-

nickém (Oels v Slezsku).

O nich vypravuje Dobrovský, 1818. str. 184. 185.

«
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171. Modlitby pani z Rozemberka.
Jsou sice v rukopise 17. E. 7., nejsou ale na per-

gamene, než jen na papíe psané a pocházejí opi-

sem teprva z 15. vku. Patilyf njaké jeptišce, snad
abatyši. Balbín ovšem jmenuje je „preces pulcherri-

mae et coelestes prorsus in usm alicujus matronac
Rosenbergicae conscripta" (jak pipsal sám do ru-

kopisu). Podobný omyl opaiíuje se v Bohemia docta,

ni. str. 172., co zavedlo i Jungmanna. Ostatn do-
kládá Jungmann rukopis ješt dvakrát a to na str.

44. c. 174. a na str. 115.' c. 944.

Na listu 43. rukopisu najdeš psáno : ,,]EngUcka krá-
lovna prosila Lva papeže za jeden klenot" atd., e-
hož jsme potkali už v rukopise 17. E. 8. Viz zde

. 155.

Na listech 58. 59. rukopisu najdeme písn cír-

kevní: „Hospodine pomiluj ny — Sv. Václave — Boh
všemohucí— Stala matka bolestivá," o nichž jednáno
u Jungmanna na str. 16. c. 2. a na str. 17. c. 9.

Na listech 108-— 130. jsou modlitby o umuení p.

našeho Jesu Kr. „O milosrdný pane J. Kr. milost

tie k tomu pinutila X boha mého jediného. Amen."
Na listech 130—153. nacházíme: Kurs a hodiny

o božím umuení. „Hospodine rty me otevi x na
vieky viekov. Amen."
Od listu 144. k listu 153. následují opt jHOZi*?/.

Srovn. Jungmanna na str. 115. . 936. „Menší žal-

tá" je na listech 153—160. „Slova ma ušima pi-
jmi hospodine X na vieky viekov. Amen." Pak ná-

sleduje modlitba, jež je zjevena od boha samého
s\. „Brandarmi". Naež listy 173— 180. napluje:

„Píse a legenda o 10.000 rytíích," o nichž viz Vý-
bor, H. str. 11—18. Musejn. 1840. str. 289. a Jung-
manna na str. 29. . 33.

172. Modlitby božího umueni.
Viz . 159. a 171.

173. Modlitby od sv>. Petra.

Nejsou ty modlitby od svatého Petra, než o sva-

tém Pete. V rukopise jsou na listech 16. 17. Ru-
kopis sám vypsán p*i . 159.

174. Modlitby pro ženskou.

Viz je jui v ísle 171.

175. Modlitby po pi-ijimáni tla božího.

Nacházejí se v rukopise 17. A. 18., jejž jsme juž

vypsali pi . 168. Nacházejí se tam na listech 76—
79. O nich mluví elakovský v Rozboru, L str. 146.

Jedna modlitba je též otištna ve Výboru, L str. 147.

176. Breviá hlaholský z- r. 1359.

O breviái hlaholském mluví Dobrovský r. 1818.

na str. 385., podle nhož dal snímek svíij hlahol-

ských písmen shotoviti.

177. Zstatek tnissalu hlaholského.

Je to rukopis 17. A. 20. 4". Písmo a jazyk není

však eský, než chorvátský. R. 1801 pipojil Antonín

Pišeli latinský pepis, avšak ve mnohém chybný.

Srovn. Kížek: O kláštee na Slovanech. Památky,

1855. L 5. str. 195.

Pod sign. 33. E. 67. stojí v knihovn universitní

missal hlaholský, tištný v Benátkách r. 1528. Na
jeho konci jsou pipsané staré modlitby i vlastn

liturgické íkadla, ku p. : blagosloviti zlato i ta-

me — blagosloviti grob, vavesti ženu v crkav v dan

40. Ovšem vše psáno rukou 17. vku. Celý pepis

i tištného i psaného chová p. bibliotcká kláštera

Tepelského Klimeš. Výjimek biblí hlaholské i vlastn
úlomek podává i Výbor. IL str. 178. Úlomky téže

biblí eské, hlaholsky psané, našly se v nejnovjší
dob flS68j i blíž Prahy v Dobichovicích na fae
Kížovníkv s ervenou hvzdou, oekávajíce svého
kritického proskoumání uenou spoleností eskou
v Praze.

Všechny tyto a podobné zlomky a zbytky hla-

holské jsou dokladem pímým bývalé bohoslužby

slovanské a to dvojí její doby. starší a mladší.

Starší zasahuje až do asv .Alethodjských. ku p.

:

Zlomky glagolské Hoflerem odkryté, Šafaíkem vy-
svtlené a uenou spoleností Pražskou vydané
(Glagolitische Fragmente. Prag. 1857. sign. 8. B.

288.), kleré jsou jich zjevným dokladem. Mladší

zbytky hlaholštiny zasahují do dob Karla IV.. jenž

ád slovanský v Emausích i na Slovanech v Praze

(na Morani) obnovil. O nich viz zde str. 2. . 8.

a str. 5. . 1. Najdeš o lom bližších zpráv v Na-
uném slovníku lánek f/lagolica. pak v Schrift-

wesen a Schrifllum 1867. na stránkách 17. 21.

a v Quellenkunde der bohm. slovenischen Literatur-

geschichte, 1868. na stránce 236. Srovn. též zde

str. 1. . 2. 3.

Poznamenání I.

Co se Alana týká (zde str. 11. . 68.), nutno po-
vdti ješt, že eský text není peklad latinského,

než jen struný a samostatný výtah z nho. Stává

však i latinského výtahu v rukopisech, ale nesro-

vnáno posud, zdaž eský Alanus je peklad pouhý
onoho výtahu, jenž se pipisuje jakénuisi Adamu
de Basseya. canonicus Insiilensis. Rukopis jeho pod
titulem „Ludus Adae Ae Baesea: in Anticlaudianum

3Iagistri Alani de Insulis" má státi v knihovn v Tour-

naye (Tornaci) ve Francouzsku. Viz o tom o všem
P. Leyscri, Hisforia poetarum et poematum medii

aevi (Halae Magdeburg, 1721. str. 1021). kde i ji-

ných dokladu se doleš. Viz pak i Sitzungberichte

der kon. biihm. Gesellschafl zu Prag, 1868. 26. íjna.

Pidej kstr. 11. . 68.

Poznamenáni II.

O Dalimilu Meziíckém mluvil Dobrovský jui

ve své Gesch. der biihm. Sprache 1791. sir. 337..

kde ml opis Christ. Hofmanna. benediktina u sv.

Emerama v Režn, za pouhý peklad eského Da-
limila. O tomto vypravuje však v Gesch. der bohm.
Sprache r. 1792. na str. 99. 100.. jak následuje: ,.Das

Werk scheint erst im Jahre 1314 geendigl, weil

viele Handschriften mit diesem Jahre >ollig abschlie-

szen. Die Absicht des Dichters war nicht so un-
schuldig als nuinche geglaubt haben. Der ganze
Pian, verglichen mit den damaligen Bewegungen

}

vvider den Kinig Johanu, isl darauf angelegt, dio

I

Gemiither der aufgebrachlen Biihmen nochinobr zu

reifzen." I to niúže posloužili k tonui, zdaž texl

Hollmannuv a text eského Dalimila jsou lotožn\

i nic. Pidej k str. 9. . 50.

Poznamenáni III.

Pi církevní i)ísni: Hospodine pomiluj ny (sir. I.

. 2.) lépe je pi výkladu ísli: jedinou památkou
slovanské /íYíov/íC v Cechách, nežli: slovanské lite-

ratury. — Taktéž je na str. 15. pi literatue eskéha
právnictví lépe isti : kritickými i vcnými poznám-
kami opaliena, nežli: vrnými.
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A.
Abeceda slovanská, str. 5. . 1.

Adam a Eva. str. 22. . 137.

Adamitu vyznání, sir. 12. . 74.

Adanius de Basseya, str. 27. poznaní. 1.

Aesopické bajky, str. 10. i: 58.; str. 11. r. 67.

.\Ianus, sir. 10. . 59.; str. 11. . 68.; str. 27. po-
znaní. 1.

Alberta Velikého ráj dnšc, str. 14. . 82. ; str. 24.

. 157.

Alexander (v prose), str. 8. c. 48.

Alexandreis, str. 3. . 17.; str. 4. . 19.; sir. 4. .
19. d); str. 5. . 19. i); str. 8. . 48.

.\Iexius sv., str. 4. . 19. a).

,\llegorické básn, str. 11. . 68.

Alphabetum Slavonicnin, sir. 5. . 2.

Alžbta sv., str. 24. 148.

.\nastasia sv., sir. 25. . 159.

Anglická králová, str. 24. . 155; str. 27. c. 171.

Anna sv., sir. 4. c. 19. c); str. 23. . 140.

Anonymus lat.-bohem., str. 6. . 12.

Ansem sv., str. 4. c. 19. b): str. 8. ír. 46. ; str. 23.

. 146.; (zjevení) sir. 25. . 159.

Anliclaudianus Alani, str. 11. . 68. ; str. 27. po-

znám. 1.

Antonie sv., str. 24. . 148.

Apokryfy, str. 4. . 19. g).

Apolonie sv., sir. 23. . 146.; str. 26. . 159.

Apoštolii dvanáct, str. 4. . 19. d); str. 5. c. 19. g);
o apoštolích, str. 8. . 31.

Aqninas (Tomas), str. 24. . 155.; str. 25. . 159.

Asketické spisy, sir. 25. c. 159.

Assenath, str. 23. v. 139.

Athanasins sv., str. 24. o. 148.

Angustina sv. spisy, str. 20. c. 122.; sir. 24. . 158.

b)
;

(bojování hiícbv) sir. 25. i-. 158. c)
;

(lisí

ku Kvrilovi) str. 21. . 127.; (soliloqnia) str.

20. 2Í. . 122. 123.

Azbukovnak, .str. 5. . 1.

B.
Báje, sir. 5. . 20.

Básn djepravné, str. 8. (•.47.; (historické) str. 9.

c. 51.

Básníci rodin, str. 9. . 52.

Básnictví duchovní, str. 3. 4. . 18. 19.; viz hry,

b) staroeské, str. 1. . I.

Belial, str. 22. é. 137.

Bern, str. 2. . 7.

Berná regalis, str. 15. . 6.; str. 16. sloupec a).

Bcnihard sv., sir. 23. . 146.; (plá) str. 25. . 159.;

(nau- ní) str. 25. . 159.; (pátee) str. 25. .
159.

Betlehemské písn, str. 7. . 24.

Biblí, str. 19. . 107.; fbiaholská) str. 27. . 177.;
(ástky) sir. 19. . 109.; (llolomoucká) str. 19.

. 108.; (v Mikulov) str. 19. . 107.

Blázni, sir. 11. . 65.

Bokfiv slovník, sir. 6. . 8. 9.

Bóh všemohúcí, str. 27. . 171.

Bohatec, str. 8. . 45.; str. 10. . 59.

Bohemariu.s. sir. 7. . 20.
;

(v hexamctiíoh) .str. 6.

. 5.; (major) sir. 6. . 2.; (ininor) 6. . 17.

Bohosloví, sir. 19. . 107.

Boh jména, str. 2. . 6.

Boleslavská kronika, str. 9. . 50.; str. 12. . 73.

Bosák, viz jméno jeho.

Botanický slová, str. 3. . 12.

Boží (tlo a krev), str. 24. . 156.; (umuení) str.

2. . 159. ; (narození) str. 25. . 159.
;

(mladost)
str. 25. . 159.

Brakteaty, str. 2. . 5.

Brandamus sv., str. 27. . 171.

Bratr, viz jméno jeho.

Breviá hlaholský, str. 27. . 176. ;
(jeptišky) str.

26. . 168.; viz též hodinky, kurs.

Bezina, viz z Bezové.
Bezové, z, Vavinec, sir. 12. . 74.; str. 13. . 79.;

str. 26. . 165.

Brigitla sv., str. 23. . 146.; (zjevení) sir. 26. .
159.

Brikcí z Líka. str. 16. . 6.; str. 26. . 162.

Brnnská práva, viz .Jura a Práva.

Brunswig, sir. 11. . 70.

BukvarB, sir. 5. 6. . 1.

Bulla Kchoo VII. Vratislavovi, sir. 19. . 101.; (cí-

sae Friedricha, 1231) str. 19. . 101.

Bully papežské, str. 19. . 101.

Bydžovský, str. 26. . 162.

c.

Carmen pracstat deus coeli, sir. 7. . 26.

Catholicon niagnum, str. 6. . 10.

Galo, str. 12. . 72.

Cedule dílí, sir. 19. . 104.

Cestopis iMandevilly, sir. 13. 14. . 79.

Cholšovský klášter, sir. 6. . 19.

Církevní djepis, str. 13. . 76.

Císaové ínišlí, str. 12. . 73.

Cisioianus, sir. 14. . 81.

Citationes, sir. 17. . 4.

Cizí jména, sir. 2. . 6.

CoIIcctio cronicaruiu Bohcmicarum, str. 13. . 75.

Commcnlariiis, dc vita Caroli IV., sir. 13. . 77.

Commeslor Peter, str. 13. . 76.

C/onlliclus vitiorum et virtutum. str. 24. . 158. b).

Crcdo, str. 1. . 2.

Cronica de gestis coronae regni Bohemiae, str. 12.

. 74.

Ctnosti, viz šlechetnosti, rozjímání.

Cursus civiliuni scnlentianiin, str. 18. . 89.

Cyclus legendarum, str. 3. . 19.

Cyprian sv., str. 22. . 133.

.
apka Malh., sir. 24. . 158.

tení (evangelií) str. 20. . 121.; sir. 22. . 132.;

(zimního asu) str. 2. . 4. ;
(dvanáctero radostí)

str. 25. . 158. c).

tvero úedník najvyšších, sir. 15. sloupec b).

— zve, str. 24. . 158.

f'
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Dalimil, str. 9. . 50. ; str. 27. poznám. 2.

Daniel mudrc, str. 17. . 5.

Dan klášterní, str. 16. . 6. ; viz Berná.
Dary krále Jana, str. 16. . 8.

David, bosák, bratr, str. 25. . 158. c).

Dje apoštolské, str. 4. . 19. d).

Djepis, viz pod obzvláštním jménem, ku p. cír-

kevní, pak i pod historie, kronika.

Dlení domu Rozemberského. str. 19. . 104.

Desatero božích pikázaní, str. 10. . 55. ; str. 20.

c. 121.; str. 22. c. 134.; str. 25. c. 158. c).

Deset tisíc rytív, str. 5. . 19. n) ; str. 27. . 171.

Desíti rohóv, str. 25. . 158. c).

Desky zem eské, str. 16. c. 10.; str. 16. sloupec a).

Dtství boží, str. 4. c. 19. g).

Devatero radostí panny Marie, str. 8. c. 35.

Dvín, viz Magdeburg.
Devíti stavv, str. 25. . 185. c).

Dílci cedule, str. 19. . 104.

Diplomatár eský, str. 2. . 7.

Divná milost boží, str. 7. c. 24.

Dn jména, str. 2. . 6.

Donat, str. 18. . 98.

Dogmatické spisy, str. 24. c. 151.

Doly v Horách Kutnách, str. 17. c. 4.

Dorota sv., str. 4. c, 19. e).

Drama kostelní, str. 3. . 18.

Dramatické básn, str. 10. . 53.

Drnovská kniha, str. 17. . 85.

Duba, de, Andreas, str. 15. . 3.

Dub, z, Ondej, str. 15. . 3.; str. 16. E) . 2. ; str.

17. c. 87.

Duch sv., str. 5. . 19. g).

Dchodní knihy kláštera Chotšovského, str. 6. . 19.

Duchovní básnictví, str. 8. c. 42. ;
(romány) str. 11.

c. 70.

Dvanáct radostí sv. tení, str. 25. . 158. c).

E.

Elucidarius, sir. 14. . 80.

Elžbta sv., str. 4. . 19. f).

Encyclopaedie patristická, str. 21. . 128.

Engiická královna, str. 24. . 155.; str. 27. . 171.

Epiphaneus, sir. 25. . 159.

Epiphanias sv., str. 23. . 146.

Epické básn, str. 8. . 47.

Epika kesfanská, str. 3. . 19. ; str. 4. . 19.

Epištola sv. Augustina ku Kyrilovi, str. 21. . 127.;

(sv. Pavla) str. 20. . 119.; (sv. Petra) str. 25.

. 159.; \iz list.

Euslach sv., str. 23. . 147.

Evangelia staroeská, str. 2. . 4. ; (E. ve Vídni)

str. 20. . 118.; viz tení.

Evangelium sv. Jana, str. 2. . 3. ; str. 8. . 43.

;

(E. sv. Matouše) str. 13. . 77.; str. 20. . 120.;

(E. Sázavské) str. 2. . 8.

Ex quo, str. 6. . 12.

F.
Filosofie, str. 14. . 80.

Filosofové, str. 13. . 78.

Flaška Smil, str. 7. . 23.

Floribella, str. 11. . 70.

Formae communes heraeditariae, sir. 16. D) . 9.

— juramentorum, str. 16. D) . 3.; viz písaha.

Formulá práv zem eské, str. 16.; viz formae,

zpovdní f.

Frídank, str. 10. . 56.

Futhorky, str. 5. . 1.

G.

Gesta Romanorum, sir. 10. . 55.

Glossy homiliáe. str. 3. . 13.; (gi. nejstarší) str.

3. . 11. 13.; (gl. písní duchovních) str. 7. .
24.; (g!. zpv církevních) sir. 6. . 4. ; (gl.

žaltáe) str. 3. . 16.

(iospodi pomiluj ny, str. 1. . 2. ; viz Hospodine.

H.

Hádání, proti, sir. 21. . 124.

Hádka duše s tlem, str. 10. . 60.

Hájek, V., str. 26. . 165.

Hieronymus, viz Jeroným.
Historia de sta. Apolonia, str. 26. . 159.
— scholaslica. str. 13. . 76.

Historie o císai Karlu IV., sir. 13. . 77.

Historické písn, str. 9. . 51.

Hlaholská biblí, str. 27. . 177.

Hlaholské abecedy, str. 5. 6. . 1.; (hl. evangelium)
str. 2. . 8.; (hl. památky) str. 2. . 8. : (hl. mo-
dlitbv) sir. 27. . 177.; (hl. zlomky) str. 27. .
177.

Hlaholské missale. str. 27. . 177. ; (breviár) sir.

27. . 176.

Hlaholština, str. 5. . 1.

Hlava, str. 15. sloupec b).

Hodinky panny Marie (sv. Maí) str. 26. . 168.

;

(h. "klášleruic u sv. Jií) str. 26. . 169.

Hod královny, str. 25. c. 159.

Holomouckého kláštera statky, str. 2. . 7.

Homilie sv. Augustina, sir. 21. . 124. ; (h. císae
Karla IV.) sir. 20. . 120. : (b. Klementinské)
str. 3. . 13.; (h. sv. Otcv) str. 20. . 120.:
str. 21. . 125.

Hor jnuna, str. 2. . 6.

Hoovic, Beneš, z, str. 12. . 73.

Hospodái, o, sir. 25. . 158. c).

Hospodine pomiluj ny, str. 1. . 2.; str. 20. . 121.;

str. 27. . 171.

Hrob boží, sir. 10. . 53.

Híchové, str. 25.^ . 158. c).

Hrubý z Jelení, eho, str. 23. . 148.

Hry kostelní, str. 10. . 53. ; (hry velikononí) sir.

3. . 18.

Hugo, str. 24. . 158. b); (o pipravení srdce) sir.

25. . 158. c) d).

Hus, str. 22. . 131.; str. 24. . 152.: viz Poslilla.

Poátky.
Husovy písn, str. 7. . 24. ; viz spisy.

Husv výklad, str. 10. 22. . 134.

Hvzdo moská, str. 7. . 27.

Hymny staroeské, str. 2. . 9. ; (h. glosáované) sir.

6. . 15.

Inkunahulc eské, sir. 12. . 73.

Ilinerarius Joh. de Mandcvillc, str. 13. 14. . 79.

J.

Jahodky, jahodky, sir. 8. . 30.

Jakul) patriardui, sir. 22. . 138.

Jan Alexandrinský, sir. 25. . 159.; str. 26. . 163.;

(Jan apoštol) str. 8. . 43.

Jana apoštola evangelium, sir. 2. . 3.

— krále dobrota, str. 9. . 51.; (smrf) sir. 9. . 51.

Jan, král a Zaiec, str. 9. . 51.

Janova, Mat. z, str. 14. . 83.

Jaroslav, str. 3. . 17.
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Jazvk, 1310-1409. sir. 5.

Jednání mezi Václavem a jednotou, 1391, str. 19.

í-. 102.

Jeroným sv., str. 21. . 126. 127.

Ješín, sir. 9. . 50.

Ježíš Kristus, p., str. 4. . 19. g); též pod obzvlášt-

ním jménem, ku pr. mládí, umuení atd.

Jezu Kriste štdrý kjize, str. 7. . 24.

Jidáš. str. >. Í-. 19. g): str. 8. . 47.

Jihlavská práva, viz Jura a Práva.

Jména staroeská, str. 2. . 6. 7.; (jm. osobni) sir.

6. . 19.; (jm. osob ek etc.) str. 2. . 6.; (jm.

na mincích) str. 2. c. 5. ; viz též pod obzvlášt-

ním jménem, kn i). jména msíc atd.

Joachim. str. 23. í: 140.

Josef, patriarclia. str. 22. . 136. 138. 139.

Jura eivitatis Brunensis. str. 18. c. 90. : (Pragensis,

viz Práva): (Iglaviensia) str. 17. . 7. ; (mon-
tiuni) str. 17. . 7.; (primaeva Moraviae) str. 18.

. 90.; viz Práva.

Justiniana ustanovenie, str. 18. c. 92.

K.

Kalendá na syllabech založený, sir. 14. c. 81.

Karla IV. životopis, str. 13. c. 77.; viz Homilie.

Kateina sv., str. 5. . 19. i): str. 11. c. 69.

Kázaní sv. Augustina, str. 21. . 124.; (Nejstarší

sbírka eských kázaní) str. 21. . 129. ;
(Mili-

covo) str. 21. c. 129.; (výroní) str. 21. . 129.;

viz Homilie, Postilla.

Klen Rozkochaný, str. 6. i. 5. 6.

Kniha o Adamu a Ev, str. 22. . 137. ;
(Josefa)

str. 22. c. 138. ;
(pána z Rožmberka) str. 17. c.

84.; (Magdcburgských práv) str. 18. . 98. ; (kn.

Tobiášova) str. 21. . 127.; (ku. Drnov.ská a To-
vaovská) str. 17. c. 85.

Knihy Nikodéma, str. 26. . 162.; (kn. o jednom ry-

tíi z Denmarku) str. 14. c. 79.; (kn. práv zem-
ských) str. 16. sloupec a) b), též str. 15. slou-

pec b); (kn. starého zákona) str. 16. sloupec

b); (kn. sv. Jeronýma) str. 21. . 127.; (kn. uení
kresíanského) str. 24. . 158. ; viz též Štítný;

(kn. wikpild práva sasického) str. 17. . 1.; viz

Sachscnspiegel.

Knihovna Mikulovská, str. 19. c. 107.

Knihovny Moravské, sir. 19. . 107.

Knížky šestery o obecních vcech kesfanských, str.

24. . 158.; viz Štítný.

Knihožrout, str. 13. . 76.

Komorníci, str. 15. sloupec b).

Kompilací z kronik eských, sir. 12. . 75.

Koniáš, str. 26. . 162.

Konrád mistr, str. 6. . 4.

Konšelové, str. 16. sloupec a).

Koráb, str. 22. . 134.; str. 25. . 1.58. c).

Korunování krále eského, str. 17. . 2.

Kosmas, str. 12. . 72.

Krabice z Weitm., Beneš, str. 12. . 74.

Krále Václava píse, str. 3. . 15.

Kronika obecní od stvoení svta, str. 12. c. 74.

;

(o ci.aích ímských) str. 4. . 19. d); str. 12.

. 74.

Kroniky, str. 12. r. 73.

Kíž z Tele, Oldich, str. 13. c. 78.

Kšafty, str. 17. . 5.; str. 22. . 136.

Kterak bojují híchové, .str. 24. . 158.

— mají všeckemy skutky spósobeny býti, sir. 24.

. 154.

Kurs ot božieho narozenie, str. 26. . 168.

— a hodinky o umuení P., str. 27. . 17.

Kyrii sv. a sv. Augustin, str. 21, . 127.— sv. a Methud. str. 24. . 1 50.

Kyrilšlina, str. 1. . 2.; str. 5. . 1. «).

Laurentius de Bezová, str. 12. . 74. ; viz z Be-
zové.

Landesordnungen Bohmens, Mahrens, str. 17. . 85.

;

viz práva, zízení.

Legenda aurea. str. 4. . 19. e).

— o sv. Anaslasiu, str. 25. . 159.

— Jene, str. 25. . 159.

Legendy, str. 3. 4. . 19.; viz živoy.
Letanie, str. 26. . 170.

Liber caesarum, str. 12. . 73.

Libuša, str. 1. . 1.

Libušin soud, str. 1. . 1.

Lichva, str. 16. sloupec a).

List sv. Augustina, sir. 21. . 127.

— sv. Eusebia, str. 21. . 127.

— sv. Kyrila, str. 21. . 127.

— s nebe spadlý, str. 20. . 119. ; str. 25. . 159.;

str. 26. . 160.

— Otlakara krále, str. 16. sloupec b).

— Jana z Wartenberka, str. 19. . 102.

Listiny a listy. str. 19. . 105.

Listové královští (Karla, Václava, Sigmunda, Vladi-

slava), str. 17. . 2.

Listy prof. Svobody, str. 3. . 17.

— a zápisy, str. 19. . 101.

— na Morav, str. 19. . 106.

Liška a dbán, str. 11. . 67.

Litcrae beneficiorum, str. 16. sloupec b).

Literatura právnictví, str. 14. . 84.

— o Štítném, str. 22. . 131.; str. 24. . 158.

Liturgie, str. 26. . 166.

— slovanská, str. 5. . 1.; str. 27. . 177. ;
pozna-

menání III.

Lucidá, str. 14. . 80.

Ludiše, str. 3. . 17.

Ludmila sv., str. 5. . 19. 1).

Ludvík (báse), str. 12. . 71.

Lupá z Hlaváova, str. 9. . 51.; str. 12. . 77.

M.

Magdalena (Maí), sir. 5. . 19. k); str. 8. . 42.

Magdeburg, str. 18. . 98.

Maiestas Carolina, str. 15. sloupec b); str. 16. slou-

pec b); str. 17. . 86.; sir. 17. . 2.

Mammotrectus, str. 21. . 136.

Mandevilly cesta, str. 13. . 79.

Manducator, str. 13. . 76.

Manuále s. Augustini, str. 21. . 122. 123.

Marie panna, str. 5. . 19. h); str. 8. . 35—39.

;

str. 23. . 140.

Marignoli Joh., str. 13. . 75.

Marlimiani, str. 12. . 73.

3Iarlinus Polonus, str. 12. . 73.

Mater Verborum, str. 3. . 11.; str, 6. . 10. 12.

Matka spomocnice, str. 8. . 39.

Ma.sliká, str. 3. . 18.

Msíc jména, str. 2. . 6.

Milic, str. 21. . 129.; (zarmúcení) str. 2C. . 162.;

(káziuií) str. 21. . 130.

.Milostná píse krále Václava, str. 3. . 15.

Milostné písn, str. 7. c. 28. 29.

Mince staré, str. 2. , 5.

Minci, o, str. 16. sloupec a).
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Miniatury (Proroci) str. 20. . 117.; (Štítný) str. 24.

. 158.; (Vacerad) str. 3. . 11.

Missal hlaholský, str. 27. . 177.

Místní jména, str. 2. . 6. 7.

Mistr Kato, str. 12. . 72.

Mládí p. Krista, str. 4. . 19. g); str. 8. . 44.

Mnichovský cisiojan, str. 14. . 81.

Mnichy, na, str. 16. . 63.

Jlodlení, o, str. 24. . 157,

Modlící knihy, str. 26. . 167.

ftlodlitby, str. 2. . 9.; str. 5. . 21.; str. 25. . 159.

— ctyry, str. 26. . 168.

— hlaholské, str. 27. . 177.

— paní z Rožmberka, str. 27. . 171.
— po pijímání, str. 27. c. 175.

— sv. Petra, str. 27. . 173.

— umuení božího, str. 27. . 171. 172.

— veršované k p. Marii, str. 7. . 27.

— ženské, str. 27. . 174.

Moravské písn, str. 7. 8. . 30. ; viz mor. práva atd.

Mortuaria, str. 2. . 7. ; str. 3. . 10.

Mravné spisy, str. 14. . 82.

Mravokárné básn, str. 10. . 61.

Muedlníci, str. 23. . 145.

Mudrci, str. 13. . 78.

Musejní cisiojan, str. 14. . 81.; viz žaltá.

N.

Nábožné spisy, str. 24. . 154.

Nahái, str. 12. . 74.

Nálezy, str. 16. sloupec a); str. 17. . 2.

— baron, str. 16. sloupec a).

— kmet v 3Iagdeburce, str. 17. . 2.; str. 18. . 98.

— panské, str. 16. sloupec a).

— snmovní a soudní, str. 18. . 99. 100.

— za krále Jana, Karla a Václava, str. 18. . 99.

Nanebevzetí p. Marie, str. 8. . 37.; (svaté královny)

str. 25. . Í59.

Nápisy na mincích, str. 2. . 5. ; (na zvonech) str.

7. . 22.

Na poátku všeho, str. 26. . 168.

Národní písii, str. 7. . 28—30.
Narození p. Krista, str. 4. . 19. g); viz Mládí.

Nauení sv. Bernharda, str. 23. . 146.; str. 25. .
159.

— z filosof a doktor, str. 17. . 2.

Nauné básn, str. 10. . 54.

Nauné slovníky, str. 6. . 10.; str. 14. . 80.

Nejstarší sbírka eských kázaní, str. 21. . 129.

Nmci, str. 16. sloupec a).

Nikodém sv., str. 26. . 162.

Nomenclator lat. boh., str. 6. . 11.; viz slovníky

vocabularia.

Nová rada, str. 10. . 58. ; viz Rada.

O.

Obdarování Prahy králem Janem, str. 16. sloupec a).

Obecné vci kesanské (Štítného), str. 24. . 158.

Offensa coram rege, str. 16. sloupec b).

OfFicium niinorum tabellarum, str. 16. sloupec b).

Ohavnost, str. 14. . 83.

Olomoucký Jakub, str. 24. . 148.

Opatovický rukopis, str. 3. . 10.

Opuscula Husitica, str. 21. . 122.

Ordalie, str. L . 1.

Ordo juris terrae Bohemicae, str. 17. . 5.; viz Rád.

Osobní jména, str. 2. . 6. ;
(v mortuaich) str. 3.

. 10.

Osterspiele, str. 3. . 18. ; viz hry církevní.

Ot, str. 1. . 1.

Otcové svatí, sir. 20. . 122.; sir. 23. . 148.

Ote náš, str. 1. . 2.; str. 5. . 2i.; sir. 20. . 121.

Ote, bože všemohúcí, str. 7. . 24.

Otpisy, str. 16. sloupec b).

Ottersdorfu, z, Ambrož, str. 13. . 77.

P.

Palaeotypy eské, str. 12. . 73.

Památkv slovanské liturgie, str. 1. . 2.

Paima Marie, str. 24. . 146.; str. 26. . 168.

Paradisus animae, str. 14. . 82.

Passionale, str. 4. . 19. ; str. 9. . 19. n); str. 23.

. 141—145.
Pašije p. Kr., str. 4. . 19. g) ; str. 23. . 141— 143.;

str. 25. . 195.

— podle sv. Jana, str. 23. . 141.

Pašijový týden. str. 22. . 132.

Páter, str. 1. . 2.; str. 22. . 133.

Pateróv patnácté, str. 25. . 159.; str. 26. . 164.

Patriarchové, str. 22. . 136. 138.

Pavování (Bergbau), str. 17. . 5.

Pelhimova, z, Mik., str. 12. . 74.

Peníze 1405, str. 16. sloupec a).

Pericope evang., str. 20. . 121.

Pt studnic hích, str. 10. . 59.

Petr sv., str. 27. . 173.; (modlitby) str. 25. . 59.

Pilatus, str. 5. . 19. g); str. 8. . 47.

Píse ech 1431, str. 12. . 74.

— hanlivá, str. 11. . 62. 63.

— na Husity, str. 11. . 63.

— krále Václava, str. 3. . 15.

— o desíti tisíc rytíích, str. 27. . 171.

— pod Vyšehradem, str. 3. . 14.

— sv. Vojtcha, str. 1. . 2.

Písn církevní hlaholské, str. 5. . 21.

— kostelní, str. 1. . 2.; str. 27. . 171.

— modlitebné, str. 7. . 25.; str. 20. . 121.

— národní, str. 5. . 20.

— rukopisu Kralodvorského, str. 3. . 27.

— staroeské, str. 2. . 9.

Plá p. Marie, str. 7. . 25. ; str. 8. . 38.

— a žalost, str. 25. . 159.

Plankt p. Marie, str. 8. . 38.

Plichta z Žerotína, str. 9. . 51.

Poátky Husitství, str. 24. . 151.

Podkoní a žák, str. 11. . 66.

Podlažický niortuá, str. 3. . 10.

Pohádky nábožné, str. 23. . 136— 139.

Pokraovatelé Pulkavy, str. 12. 13. . 75.

Polemické spisy, str. 24. . 151.

Popravy po kraji, str. 16. sloupec a).

Poruenství dvanácti patriarch, str. 22 . 136.

Postava lidská, sir. 10. . 54.

Postilla Husova, str. 22. t. 130.

— J. Milice, str. 21. . 130.

Potvrzení práv starého msta Pražského, str. 16.

sloupec a).

Pragcr Stadlrechte, sir. 18. ó. 96.

Praha, viz práva, obdarování atd.

Práva císaská, str. 18. . 95.

— cizí, str. 18., . 94.

— eská ddiná, str. 1. . 1.

— ddin manských, str. 17. . 88.

— horníkv, str. 17. . 3.; str. 18. . 89-91.
— Jihlavská, str. 17. . 1.; str. 18. . 90.

— Karlem potvrzená, str. 15. sloupec b).

— konšelská, str. 16. sloupec b); str. 18. . 92.

— 3Iagdeburgská, str. 18. í. 98.
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Práva mauská. str. 15. sloupec a); sir. 16. sloupec
a) b): Mr. 18. . 97.

— velikého msta Pražského, str. 15. sloupee h);
str. 16. sloup, a) b) ; sir. 17. . 1.; .sir. 18. ;.96.

— mstská, sir. 16. sloupec b) ; str. 17. . 6.: sir.

18. i. 89. 92.

— pauská, str. 16. sloupec b); sir. 17. . 1.— Rychnovských soukenuíku, str. 18. . 96.
— Rosenberga pána, str. 15. sloupec b).
— Sasická, str. 18. . 94.

— Sobieslavská. sir. 15. sloupec b); str. 18. . 93.
— vesská. str. 16. sloupec b).

— zemská, str. 15. sloupec a) b) ; sir. 16. sloupec
b); str. 17. í. 84.

Pravda, sir. 10. . 59. 61.

Pravdo milá. tieži tebe. str. 10. 11. . 61.
Právniclví esko-moravské. str. 19. . 84.
Pravotní 1310—1409. str. 5.

Pebojníci, str. 11. c\ 63.

Pedmluvy sv. Jeronýma, str. 21. . 126.
Pribík z Hradenina, str. 12. . 75.

Píchod Pán. str. 4. . 19. g).
Pijímání tla a krve. str. 24. . 155.
Pijmy krále Václava IV., str. 13. . 75.
Píprava k pijímání, str. 24. . 155.; str. 25. . 159.
Pipravení srdce. str. 24. 6. 158. b): str. 25. . 158.

c) d).

Písaha židovská, str. 15. sloupec b).

Písahy, sir. 16. sloupec a) b).

— eskonmecké, str. 17. . 6.

Písloví, str. 7. é. 23.

Píští Mesiáše, str. 24. é. 153.
Prokop sv., str. 5. . 19. m); str. 8. é. 34,
Prologové sv. Jeronýma, str. 21. . 126.
Prophelia Lubusse, str. 9. . 50.

Proroci Izaiáš. Jeremiáš a Dauiel, str. 20. . 117.
Proroctví o království eském, str. 26. . 166.— Jbušino, str. 9. 10. . 50—52.
Prosí tebe anjele! str. 25. . 159.
Prosodia staroeská, str. 1. . 2.

Prostjova, z, Matj, str. 25. . 158. d).

Prostonárodní písn. str. 7. . 30.
Proverbia Flasconis, str. 7. . 23.
Prvotisky eské, str. 12. . 73.

Prpovdi v kronice Pulkavy, sir. 10. . 56.; str. 13.
. 75.

Psaní králi Václavovi, str. 15. sloupec b); víe list,

epištola.

Pííhony, str. 16. sloupec a) b); .str. 19. . 106.
Pulkava, .str. 9. é. .50.; str. 10. . 56.; str. 12. . 75.

R.

Rada otce k synu, str. 10. . 57.; (Nová rada) str.

10. . 58.

Ráj duše, str. 14. . 82.
Rejresta. sir. 2. . 7.

Remešské evangelium, str. 2. i. 8.
Richard a S. Victore, str. 24. . 158.
Rocení eských páníi, str. 9. . 51.
Rodopis .Štítného, str. 22. 6. 131.
Romany, str. 11. . 69.
— duchovní, str. 22. . 136.
Rosenberga, z, pána práva, str. 15. sloupec b).
Rozjímání o všelikých rinostech, str. 14. . 82.— soukromná, str. 21. . 123.
Rozvejda, str. 24. . 148.

Rudolt. str. 9. . .50.

Rukopis Králodvorský, str. 3. . 17.; str, 8. . 48.
Rukopisy právnické, str. 15. atd.

Rukovéf sv. Augustina, str. 21. . 122.

Ruleniciim ulphahetum. str. 5. . 1. «); viz Kyryl-
šlinu.

Rým. sir. 4. . 19.

Rýmování, sir. 25. . 159.

Rytíové, str. 8. . 31.

.
Rád korunovací, str. 13. . 77. ; str. 15. sloupec b).

— — Karlem IV. potvrzený, str. 17. . 2.

— mincovní, str. 16. sloupec a).

— práva zemskélio, str. 15. sloupec a) b) ; str. 17.

C. 85.

-- soudu zemského, str. 16. sloupec b).

;- žalob práva zemského, sir. 15 sloupec a).
!"{(: jinocha, sir. 10. . 59. b).

kmete, sir. 10. . 59. c).

— o božím tle a krvi, sir 24. . ,156.

Re(M besední, str. 24. . 158.; viz Štítný.

— na nedle a svátky, str. 22. . 131.
— nedlní, str. 25 . 158. d).

— sv. otcv, str. 23. . 148.

Rek jména, str. 6. . 2.

emeslníci, str. 11. . 62.

íkadla," str. 5. . 20.

Sachsenspiegel, str. 16. sloupec a") b); str. 18. . 94.

.Samomluvcní sv. Augustina, sir. 21. . 123.

.Samuel rabbi, str. 24. . 153.

Salyry, str. 11. . 62
.Schlesisclies Landrccht, str 16. sloupec b).

ScliwabenspiegcL str. 9. c. 50. ; str. 18. . 95.

Sedmi darv ducha sv., str. 25. . 158. c).

— kostelních svátostí, str. 25. . 158. c).

— vstupní, str. 25 158. c).

Sedmero radostí p. Marie, str. 8. . 36.

Sedmerý lid, sir. 25. . 159.

Sedmecítma bláznu, str. 11. . 65.

Sequentionariiis, str. 6. . 4.

Sermones, str. 22. . 130.

— de Sanctis, str. 24. . 150.

Seslání ducha sv., str. 5. . 19. g).

Seznamy jmen vesnic a osob, str. 7. . 19.

Sibylla, str. 26. . 165.

Skonání p. Marie, str. 24. . 156.

Skutky dávných mudrcíiv, str. 13. . 78.

Slaida, nepos Jovis, str. 26. . 165.

Slavašov, str. 2. . 7.

Slezské právo, str. 16. sloupec b).

Sloh Štílnenský, str. 20. . 122.; sir. 21, . 123.

Slova lal.-eská, str. 6. . 13.

Slovanské legendy, str. 4. . 19.

Slovanské liturgie, viz liturgie.

Slovárství 1310—1409, str. 6. ; viz Vocabuiáe,
Slovníky encyklopaedické, str. 6. . 10.

— Bokovy, str. 6. . 8. 9.

Smil Flaška, str. 7. . 23.; str. 10. . 57. 58.; str.

11, 66.

Smrf, str. 10. . 59. d); (o smrti) str. 26. . 161.

— sv. Jeronýma, str. 21. 127.

Snáe, str. 26. . 163. 165.

Snmy, str. 1. . 1.

Snímky nápisu, str. 7. . 22.

Snové, str. 26. 165.

Sobslav, kníže Vvšehradský, str. 15. sloupec b).

Solfernus. str. 22. . 137.

Soliloquia stí. Augustini, str. 21. . 122.

.Somniarium Slaide, str. 26. . 165.

Soudní knihy, str. 19. . 106.

Soukromná mluvení, str. 20. . 122.
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Spcculum pcccatoniiii, str. 20. . 122.

Spis o hodu sv. královny, str. 25. . 159.— o modlení, str. 24. . 157.
— o pijímání, str. 24. . 155.
— o umuení Kr. F., str. 23. 143.
Spisy Augustinovy, str. 20. 21. . 122.
— Husovy, str. 22. . 134.; viz též pod: kniliy i pod

obzvláštním jménem, ku p. asketické spisy, mi-
lostné.

Spor duše s tlem, str. 10. , 60.; str, 26. . 168.

Spravidlo sv. Tomy z Aquilliny, str. 25. . 159.

Stála matka bolestivá, str. 27. . 171.

Stáše podle kíže, str. 7. . 25.

Sternberga, Ladislav ze, str. 23 . 148.

Studentské písn, str. 7. . 28.

Sulpitius, sir. 24. . 148.

Summa bernae regalis, str. 16. sloupec a).

Svár vody s vínem, str. 1 1 . 64.

Svatí, str. 23. 24. . 146—150.
Svatovítský slovníek, str. 7. . 21.

Svdomí, str. 21. . 122.

Svtské básn, str. 8. 48. ; (písn) str. 7. . 28.

Svt a ábel, str. 24, . 156.

s.

Sestera vc o pijímání, str. 24. . 155,

Šlechetnosti, str. 25. . 158. c).

Štemberg, str. 9. . 49.

Štilfrid, str. 11. . 70.

Štítného, Tomáše ze (Brigitta) str. 25. . 158. d);

(koráb) str. 22. . 134.; str. 25. . 158. c);

(spisy) str. 22. . 131.; str. 24 . 158.; (stáí

spisu jeho) str. 21. . 131. (Štítný nebyl naro-
zen tak záhy, jak se domníváme ; žil ješt roku

1402, snad i r. 1414.)

Švédský bukvar, str. 5. , 1.

T.

Tandariáš, str. 11. . 70.

Testamentové, str. 22. , 136.

Tlesenstvl boží, str. 25, . 159.

Tetva, str. 1. . 1.

Text du Sacre, str. 2. . 8.

Tierepos, str. 10. . 58.

Tkadleek, str. 12, . 71.

Tómas sv, de Aquino, str. 24. . 155.; (z Aquilina)

str. 25. . 159.

Traktát asketický, str. 14. , 82.

— o píští Mesiáše, str. 24. . 153.

Trenína, Matj z, str. 9. . 51,

Teboské písn, str, 7. , 30,

Teboský slovník, str. 7. . 21,

Tristram, str, 11. . 69.

Trut, str. 1. . 1.

u.

Uení kesanská, str. 24. . 158.

Úmrtní knihy, str. 3. . 10.

Umuení Kr. Pána, str. 4. . 19. g); str. 8. . 40.:

str. 23. . 142. 143.; viz utrpení.

Úpisy veejného jednání, str. 19. . 102.

Urážka, str. 16. sloupec a) b).

Utrpení Kr. Pána, str. 3, . 18.; str. 4. . 19. g)

;

str. 8. . 40.; str. 25. . 159.; viz umuení.
Užívání hor, str. 17. . 5.

V. w.
Vacerád, str. 3. . 11.

Václave, svatý, str. 2. . 9.; str. 27, , 171.

Vaganti, sir. 11. . 64. 65.

Vávra z Jivian, str, 24, . 158.

Vavinec z Bezové, str. 12. . 74.; viz Bezové.
Vavinec z Prahy, str. 26. . 165.

Veleslavína, z, str. 20. . 122.

Veiešín, str. 6. . 6.

Vím v boha. str. 1. . 2.; sir. 20. . 121.

Vidní, str. 26. . 163.; viz Brigitta.

— Izaiášova, str. 20. . 117.

Vilém Zaiec z Valdeka, str. 9. . 51.

Vinoe, Adam z, str. 14. . 82.

Vitae patrm, str. 23. 24. . 148.

Vítaj milý J. Chr. ! str. 7. . 27.

Vílský slovníek, str. 7. . 21.

Wittenbergský žaltá, str. 3. . 16.

Vocabularium, 14. století, str. 6. . 14. 16.

Vokabulá kapitulní, str. 7. . 20.

Vokabuláe, 1310—1409, str. 6.

Voluzian, str. 26. . 162.

Vražedlníci, str. 11. . 62.

Vstalí jest bh, str. 7. . 24.

Všeliké ctnosti, str. 14. . 82.

Výbr z evangelií, str. 20. . 120.

Wyclifovy spisy, str. 24. . 151.

Výklad tení sv. evangelií, str. 22. . 32.

— desatera, str. 22. . 134.

— na pátee, str. 22. . 133.; str. 25. . 159.; str.

26. . 168.

— na práva eská, str. 15. sloupec b); str. 16.

sloupec b); str. 17. . 87,

— na sv. Jana, str. 21. . 127.

Výkladné spisy, str. 21. . 130.

Výklady evangelií, str, 20. . 120.

— hebiejských slov, str. 21. . 126.

Výpovdi sv. otc, str. 21. . 128.

Vysvtlení jmen, str. 2. . 7.

— korábu, str. 22. . 134.

Vyznání Adamit, str. 12. . 74.

Vzdlavatelné spisy, str. 24. . 154.

Z.

Zábavné spisy, str. 11. . 64.

Zaje, Vilém z Valdeka, str. 9. . 51.

Základní listiny, str. 2. . 7.

Zákon starý a nový, viz biblí; zákon nový, viz

evangelia, ctní.

Zápisy, str. 19. . 103.

Zarmúcení církve, str. 26. . 162.

Závise a Pemysl O., str. 9. . 51.

Závišovy písn, sir. 7. . 29. 30.

Zavílaj dusie sv., str. 26. . 168.

Zdrava matka pcžadiicí, str. 7. . 24.

— Maria, sir. 20. . 121.

Zdrávas, str. 8. . 39.

Zelenohorský rukopis, sir. 1. . I.

Zjevení sv. Brigitly, sir. 13. . 146.; (panny Marie)

sir. 8. . 46.; štr. 23. . 146.; sir. 25. .' 159.

Zlomek o muedlnících, str. 24. . 149.

Zlomky hlaholské, str. 27. . 177,; (musejního žal-

táe) sir, 20. . 113. 116.

Znamení, kterak Tiberius, str. 26. . 162.

Známost zem, str. 13. . 79.

Zpvánky, str. 5. . 20.

Zpvy staroeské, str, 5. . 20, ;
(církevní) str, 6.

. 15.

Zpovdní formule, str, 5, . 21.

5
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Zrcadlo híinýrh, str. 20. . 122,

Zízení Moravská, str. 17. . 85.

— zemská, sir. 16. sloupec b); viz práva.

Zvstování p. .Marie. str. 25. . 159.

ž.

žaloby, str. 1ti. sloupec a).

Zalo.šenie p. .Marie. sir. 8. . 38.

Žaltá Brnnský (zlomek), str. 20. t. 115.

— Holomoucký. str. 20. . 114.

— kapituly Pražské, str. 20. . 111.
— klementinský, str. 19. . 110.

— menší, str. 27. . 171.

Žaltá musejní (zlomek), sir. 20. 6. 113. lití.

— Olešuický, str. 20. . 112.; str. 26. . 170.
— Podbradský, str. 20. . 112.

— Wittenbergský, str. 19. . 109.

Židé v Praze, str. 15. sloupec b).

Živa, str. 2. . 6.

Život sv. Alexia, sir. 3. í. 19.

— filosof starých, str. 13. . 78.

— Josefv a Jakubv, str. 22. . 138.

— Karla IV., str. 13. . 77.; str. 20. . 120.

— Krista a svatých, str. 23. . 140.

Životopis p. Krista, str. 4. . 19. g).

Životopisy, str. 13. . 77.

Životové muedlník, str. 3. 4. i. 19.; str. 23. . 145.

— sv. otcv, sir. 23. . 148.
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